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Lookstailorx3.1.1 Professional creative 

модуль Одяг 

Модуль «Одяг» призначений для вибору шаблону (поясного або плечового), типу 

облягання (прямого, щільного або копії) і автоматичної побудови оболонки одягу. Після 

автоматичного створення оболонки можна коригувати прилягання (3D припусків/зазорів) одягу 

до манекена, як у вільній формі (мишкою), так і шляхом точного введення розмірних ознак 

(обхватів) одягу на різних рівнях (у діалоговому вікні). 

У цій версії модуля «Одяг» додана можливість автоматичної побудови одягу типу копія (з 

улоговинкою між лопатками та між грудьми), яку потім можна імпортувати в .obj (у демоверсії 

такої команди немає). 

Рукава можна будувати автоматично двох типів: спрощено-сорочковий (як у другій версії) 

і складний з додатковими перетинами (для стрімких рукавів і точного налаштування голівки 

рукава, навіть зі складками в плечовій зоні). Рукава підтримують асиметрію (при відключеній 

симетрії), коміри виправлено (тип класичний). Значно розширена панель інструментів та меню. 

Також додана окрема панель інструментів, що дає можливість завантажувати рисунки (свої 

фото або картинки моделі-прототипу) і налаштовувати їхнє положення та прозорість (у вікнах 

видів спереду, збоку та перспектива)
1
. 

Створюючи форму оболонки одягу, слід пам’ятати, що ця програма дозволяє створити 

індивідуальну форму виробу з подальшим нанесенням модельних ліній, що розділяють 

оболонку одягу на частини (лекала основи). Розведення ж на складки та укладання легше в 

подальшому виконати в інших програмах (Rhinoceros, Оptitex, BokeCad, Grafis та ін.). Щоб 

уникнути грубих помилок під час формування оболонки одягу рекомендується ознайомитися з 

розділом «Рекомендації початківцям з правильного вибору зазорів і припусків». 

Клавіатурні комбінації Lookstailor X 3.1.1 

Для всіх модулів: 

Ctrl+N Створити Новий Файл 

Ctrl+O Відкрити Файл 

Ctrl+I Інформація 

Ctrl+Y Повторне виконання операції 

Ctrl+Z Скасування виконаної операції 

Ctrl+S Зберегти Файл 

Ctrl+Q Вихід із програми 

Ctrl+G Показати або сховати фонову сітку 

Shift+M Показувати манекен або сховати 

Shift+O Показувати вихідний .obj 

Shift+C Показати зі стійкою 

C Показати все 

F1 Показати Посібник користувача 

P Вид Перспектива у вікні перспектив 

T Вид зверху у вікні перспектив 

F Вид спереду у вікні перспектив 

R Вид праворуч у вікні перспектив 

                                                           
1
 Якщо деякі можливості не описані в даних рекомендаціях, слід уважно слідкувати за 

написами в рядку стану та підказок (самий нижній рядок) програми. Коли навести курсор на 

кнопку панелі інструментів (або в інших випадках виконання команд) у цьому рядку буде 

відповідний текст. 




