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Пальто – необхідна частина жіночого гардеробу, яка є традиційним 
видом верхнього теплозахисного одягу. Задовольнити потреби жінок різних 
вікових і соціальних груп можна, пропонуючи елегантні, модні і якісні 
пальтові вироби. 

Різноманітність асортименту пальтової групи досягається за рахунок 
модельно-конструктивних рішень і вибору пакету матеріалів, що 
забезпечують необхідні показники теплозахисних властивостей [1, 2]. 
Однією з умов проектування високоякісного одягу є гармонійне поєднання 
естетичних і теплозахисних властивостей виробів. 

Конфекціонування полягає у підборі всіх необхідних для виготовлення 
жіночого пальто матеріалів. Обгрунтований підбір матеріалів в значній мірі 
впливає на якість виробу, його зовнішній вигляд, формостійкість, зручність в 
процесі експлуатації, а також на можливість застосування сучасної технології 
і обладнання для його виготовлення. Пакет матеріалів жіночого пальто 
складається з основних, підкладкових і клейових матеріалів. Основне місце в 
пакеті займає матеріал верху, так як він визначає естетичні якості пальто. 
Інші матеріали підбирають так, щоб не погіршити властивості основного 
пальтового матеріалу. 

Науково обгрунтований вибір матеріалу верху для пальто забезпечує не 
тільки високий споживчий попит, а й виконання основної функції - захисту 
від несприятливих проявів зовнішнього середовища. 

Незмінною умовою виготовлення пальтових виробів є використання в 
якості матеріалу верху вовняних або напіввовняних пальтових тканин. Сьогодні 
на ринку представлено широкий асортимент вітчизняних та імпортних зразків 
таких матеріалів, у тому числі модних розріджених і об'ємних структур. 

Дослідженнями встановлено, що колір тканини, її рисунок надають не 
менший вплив на захисні властивості виробу, ніж повітропроникність або 
товщина матеріалів. Тому в останні роки багато уваги приділяється вивченню 
впливу психофізичних чинників на створення комфортного мікроклімату. 

При проектуванні жіночого верхнього одягу, в тому числі пальто, дуже 
важливо, щоб тканина верху викликала позитивні емоції. Сьогодні в центрі 
уваги виробників тканин і представниць слабкої статі об'ємні пухкі матеріали 
з яскраво вираженою фактурою. Наповненість, структурна розрідженість і 
легкість є важливими характеристиками модних пальтових матеріалів. 

Використання пухнастої пряжі дозволяє створити пухку структуру 
сучасних пальтових тканин і зробити їх більш пластичними і естетично 
привабливими. Ворсові із «завитками», «хвилясті» і «моховиті» матеріали - 
важливі складові пальтового асортименту. Фаворитами можна вважати 
тканини букле з «вузликами», «петельками», потовщеннями й іншими 
структурними елементами. 
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В осінньому сезоні 2019 року надзвичайно популярною є палітра 
приглушених кольорів пізньої осені: жовтий, оранжевий, коричневий, 
зелений, теракотовий, червоний, бордовий [3]. У поєднанні з підвищеною 
м'якістю і приємною поверхнею такі тканини викликають позитивні емоції, 
підвищують комфортність виробів (рис. 1). 
 

   

 
 

 

   

Рис. 1. Кольорова палітра жіночих пальт сезону осінь – 2019 
 

Сучасний асортимент традиційних пальтових вовняних тканин умовно 
можна розділити на чотири групи: 
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- дуже легкі (з поверхневою щільністю до 300 г/м
2
); 

- легкі (300-400 г/м
2
); 

- класичні (400-500 г/м
2
); 

- важкі (понад 500 г/м
2
).  

Клейові матеріали використовують в пакеті жіночого пальто для 
надання деталям додаткової жорсткості і формостійкості. Їх вибір залежить 
від виду і властивостей пальтової тканини, наприклад, її поверхневої 
густини, жорсткості і розтяжності [4]. 

Полегшення сучасних пальтових тканин шляхом розрідження їх 
структур істотно знижує показники формостійкості, при цьому 
підвищуються повітропроникність і еластичність. Найбільш поширений і 
ефективний метод підвищення жорсткості основного матеріалу, збереження 
форми і модельних особливостей - дублювання клейовими прокладками. При 
цьому, основною вимогою є стабілізації структури пальтового матеріалу без 
погіршення фактури. 

На сьогодні розроблено рекомендації щодо застосування клейових 
прокладкових матеріалів (на тканій, трикотажній або нетканій текстильній 
основі) залежно від виду основної пальтової тканини. Наприклад, для дуже 
м'яких і легких пальтових тканин можна використовувати трикотажні 
клейові прокладки з поверхневою щільністю до 70 г/м

2
 і жорсткістю не 

більше 2000 мкН см
2
 для фронтального дублювання і дублювання дрібних 

деталей. Клейові прокладки на трикотажній текстильній основі володіють 
значною розтяжністю, що дозволяє ефективно використовувати їх на легких і 
еластичних розріджених пальтових матеріалах. Для жорстких пальтових тканин 
клейові прокладки використовуються лише для дублювання певних ділянок 
(наприклад, входу в кишеню) задля запобігання зрізів від розтягування [5]. 

На жаль, вітчизняна промисловість не виготовляє достатньої кількості 
клейових прокладкових матеріалів і поступається імпортним виробникам за 
різноманітністю видів, властивостей, кольорової гами тощо. Тому, для 
формування раціонального пакету матеріалів при виготовленні жіночого пальто 
доцільно використовувати імпортні прокладкові матеріали таких фірм, як 
«Hansel», «Kufner», «Freudenberg» (Німеччина), «Camela» (Польща) та інших. 

Підкладковий матеріал (підкладка) забезпечує естетику внутрішнього 
оздоблення пальтових виробів, а також дотримання ергономічних вимог 
(зручність одягання). Підкладка в пальто повинна бути зносостійкого і не 
скорочувати термін служби виробу. 

Загальна тенденція полегшення ваги пальтових виробів спричинила 
зниження маси підкладкових тканин. Асортимент вітчизняних і зарубіжних 
підкладкових матеріалів представлений дуже легкими підкладками з 
поверхневою щільністю 50-70 г/м

2
 (для легких і м'яких матеріалів), легкими 

(для класичних пальтових тканин) з поверхневою щільністю 70-80 г/м
2
 і 

середніми підкладками з поверхневою щільністю 90-100 г/м
2
 (для важких 

пальтових тканин). Підкладкові тканини виготовляються з віскозних, 
ацетатних поліефірних і поліамідних ниток. Досвід виробництва і 
експлуатації жіночих пальто показує, що їх високу якість обумовлено 
показниками властивостей підкладкових тканин, такими як зсідання (не 
більше 2%), обсипальність ниток (не менше 3 daH), розсувність ниток (не 
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допускається), міцність забарвлення (висока), міцність до стирання (не менш 
2000 циклів). 

Скріплювальні матеріали (нитки) повинні не тільки з'єднувати деталі 
виробу, але й забезпечувати міцність і гарний зовнішній вигляд швів. Якщо 
ще недавно у виробництві прагнули застосовувати лише один або два види 
ниток, то сьогодні для виготовлення сучасного конкурентоспроможного 
виробу пальтового асортименту необхідно використовувати 4-5 видів різних 
за волокнистим складом і властивостями швейних ниток. 

Такі умови продиктовані високими світовими вимогами до якості 
швейних виробів і обумовлені використанням сучасного швейного обладнання і 
новітніх технологій. Лідером у виробництві з'єднувальних матеріалів можна 
вважати німецьку фірму «Gutermann», яка постачає свою продукцію і на 
вітчизняний ринок. Для зручності користування німецькі фахівці розробили 
рекомендації по використанню швейних ниток для різних видів виробів. 
Фірмою «Gutermann» розроблені швейні нитки і для виготовлення жіночих 
пальто. Шовкові, синтетичні і комбіновані нитки цієї фірми дозволяють 
якісно виконувати будь-яку технологічну операцію. Так, для з'єднувальних 
операцій при виготовленні жіночого пальто з напіввовняної тканини можна 
використовувати комбіновані армовані нитки А192, А282, А302, для 
оздоблювальних строчок і пришивання ґудзиків – синтетичні кручені нитки 
М403, М603, М1003, для обметування зрізів – мононитки U121, U81, Т162 
або текстуровані нитки Е121, для виконання оздоблювальної строчки з 
імітацією ручного стібка – натуральні шовкові нитки R402. 

Заключним етапом у процесі виготовлення та оздоблення жіночого 
пальто є підбір фурнітури (ґудзиків). Від того, наскільки точно обрана 
фурнітура (форма, колір, розмір, використовувані матеріали), залежать 
художня виразність виробу, його довговічність, якість і відповідно 
конкурентність на європейському ринку. 
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