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POTRZEBNE MATERIAŁY












płótno bawełniane - 1mb (1,5m jeśli szyjemy wiązanie z bawełny zamiast lamówki)
polar minky – 1mb
owata, włóknina silikonowa – 1mb
lamówka – 8m
linijka
metr krawiecki
maszyna do szycia
nici dobrane kolorystycznie do materiału
nożyczki
szpilki
mydełko krawieckie

KONSTRUKCJA WYKROJU
Ochraniacz możemy przygotować na dwa sposoby:
- jednoczęściowy z zaginanymi bokami,
- jako osobno mocowane panele.
Niezależnie od tego, którą wersję chcemy uszyć będziemy bazować na podstawowym
panelu o wymiarach 60x30cm plus zapasy na szwy - 1,5cm. Musimy więc wyciąć trzy
kawałki o wymiarach 63x33cm z każdego materiału.

Jeśli chcemy zrobić zginany ochraniacz wystarczy zszyć ze sobą boki prostokątów tworząc
jeden długi kawałek o wymiarach 183x33cm. Po zszyciu całości należy jeszcze przepikować
linie zgięcia.

Jeśli zdecydujemy się na wiązanie z bawełny musimy wyciąć także 32 lub 48 (w zależności
od wybranej opcji ochraniacza) prostokątów o wymiarach 35x7cm.
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SZYCIE MINKY - WSKAZÓWKI







bawełnę kładź na minky i zepnij szpilkami
szpilki wbijaj bardzo gęsto
minky rozciąga się tylko z jednej strony – zacznij przypinanie i szycie z tej drugiej
szyj materiały od strony bawełny
po szyciu polaru minky od razu porządnie przeczyść maszynę
nie prasuj! (jeśli chcesz przeprasować uszytek, rób to tylko od strony bawełny)

SZYCIE OCHRANIACZA
WIĄZANIE Z BAWEŁNY
1. Wycięte kawałki przykładamy wzorem do siebie. Przypinamy szpilkami
zostawiając miejsce na wywinięcie materiału.

2. Zszywamy ściegiem prostym w odległości 1cm od krawędzi materiału. Jeden bok
pozostawiamy na wywinięcie materiału.

3. Obcinamy nadmiar materiału, wywijamy i zaprasowujemy.
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WIĄZANIE Z LAMÓWKI
1. Odmierzamy 32cm i wycinamy pasek o tej długości. Potrzebujemy 16 lub 24
kawałki lamówki (w zależności od wybranej opcji ochraniacza).

2. Zaginamy i spinamy końcówkę lamówki. Przeszywamy wszerz na maszynie.

3. Zaprasowujemy lamówkę i przeszywamy wzdłuż na maszynie.
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SZYCIE OCHRANIACZA
1. Rozkładamy polar minky. W każdym rogu odmierzamy odległość 3cm od krawędzi
i w tym miejscu szpilką przypinamy wiązanie.

2. Na polarze rozkładamy płótno bawełniane. Sprawdzamy, który bok minki nie
rozciąga się i od niego zaczynamy spinać gęsto szpilkami.

3. Zszywamy materiały razem pozostawiając miejsce na wywinięcie ochraniacza.
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4. Dokładamy owatę i przyszywamy ją przy krawędzi (osobne szycie owaty to
rozwiązanie dla początkujących – będzie łatwiej opanować materiał).

5. Wywijamy ochraniacz.

6. Lukę zaszywamy ręcznym ściegiem krytym.

PYTANIA?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szycia albo utknęłaś w pewnym momencie
i nie wiesz, co zrobić dalej, nie krępuj się i napisz do mnie: kasia@mummysworld.pl 
No i koniecznie pochwal się swoim uszytkiem!
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