Zrób to sam!

PIÓRNIK
Informacje podstawowe:
czas: 2-3 godz.
trudność: ***
koszt: *
wiek: dD
Legenda:
trudność: * – bardzo łatwe, ** – łatwe, *** – dość trudne
koszt: * – do 10 zł, ** – 10-30 zł, *** – powyżej 30 zł
wiek: d – do wykonania samodzielnego przez dzieci,
dD – do wykonania przez dzieci z pomocą dorosłego,
D – dla osób dorosłych

Lista materiałów:
przygotuj

gdzie kupić

podpowiedzi

 tkanina „A”
(kieszonka)
15 x 40 cm

sklepy z tkaninami

Tanie kawałki tkanin
można kupić w sklepach
z używaną odzieżą.
W niektórych sklepach
sprzedawane są kawałki
tkanin o wymiarach
ok. 50 x 55 cm zwane
tłustymi ćwiartkami
(fat quarter, FQ).

 tkanina „B”
35 x 50 cm

 wstążka – ok. 60 cm
 nici w kolorze
dopasowanym
do tkanin
 igła lub maszyna
do szycia
 nożyce krawieckie
 szpilki

pasmanterie

Wykonanie krok po kroku:
Krok 1

Załóż i przeszyj dłuższy brzeg tkaniny „A”.
To będzie górna krawędź kieszonki.

Krok 2

Przyłóż tkaninę „A” dłuższym bokiem (nieobszytym)
do krótszego boku tkaniny „B”. Tkanina „A” jest
dłuższa, aby kieszonki z łatwością pomieściły kredki.
Zwróć uwagę, aby obie tkaniny były zwrócone prawymi
stronami w górę.
Przyfastryguj krótszy bok tkaniny „A” do tkaniny „B”.

Krok 3

Przyfastryguj drugi krótszy bok tkaniny „A”
do tkaniny „B”.

Krok 4

Wyznacz środek tkaniny „A”, zaznacz szpilką. Wyznacz
środek tkaniny „B” i zszyj obie tkaniny ściegiem za igłą.
Powstaną dwie kieszonki.

Krok 5

Powtórz poprzedni krok tak, aby uzyskać cztery
kieszonki.

Krok 6

Każdą z kieszonek podziel na 2 lub 3 części i przeszyj
jak w kroku 4. Kieszonki mogą mieć różną szerokość,
jeśli chcesz tam zmieścić szersze przedmioty,
np. linijkę.

Krok 7

Złóż wstążkę na pół i przypnij szpilką do bocznej
krawędzi piórnika tak, aby podczas zszywania tkaniny
„B” wstążka pozostała w środku.

Krok 8

Złóż tkaninę „B” na pół prawą stroną do środka. Zepnij
szpilkami i odwróć na drugą stronę tak, aby widzieć
linie szycia kieszonek.

Krok 9

Przeszyj ściegiem za igłą cały piórnik wokół,
zostawiając około 6-centymetrowy otwór.

Krok 10

Wywiń na drugą stronę i zaszyj otwór.

Krok 11

Obszyj fastrygą piórnik dookoła. Gotowe!

Więcej pomysłów:
Piórnik może również służyć do przechowywania: sztućców
piknikowych, pędzli (do malowania obrazów lub do makijażu),
narzędzi, np. śrubokrętów lub szydełek...

