Zrób to sam!

SZARAWARY
Informacje podstawowe:
czas: 2-3 godz.
trudność: ***
koszt: **
wiek: D
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



stara spódnica



gumka pasmanteryjna pasmanterie
o szer. 5-10 mm
– dł. ok. 50 cm



metr krawiecki



szpilki



nici w kolorze
dopasowanym
do spódnicy



igła lub maszyna
do szycia



kreda krawiecka



nożyce krawieckie

podpowiedzi
Na próbę możesz kupić
tanią spódnicę
w sklepach z używaną
odzieżą. Do tego celu nie
nadają się grube,
sztywne materiały takie
jak dżins.

Albo sznurek, dokładny
wymiar nie jest ważny.

lub zwykła kreda

Wykonanie krok po kroku:
Krok 1

Wywróć spódnicę na lewą stronę, rozłóż równo.
Zmierz obwód swojej łydki. Na dolnej krawędzi,
od lewej strony, zaznacz szpilką odcinek równy połowie
tego obwodu. Drugi identyczny odcinek zaznacz
od prawej strony. Jeśli planujesz spodnie do kostek,
odcinek może być krótszy.

Krok 2

Między szpilkami narysuj linię nacięcia w kształcie
łuku. Odetnij materiał.
Głębokość nacięcia zależy od Ciebie. Jeśli masz
wątpliwości, jak głębokie powinno być nacięcie, lepiej
zacząć od mniejszego, które w razie potrzeby możesz
powiększyć.
Jeśli materiał się strzępi, obszyj obcięty brzeg.
Zszyj ściegiem za igłą.

Krok 3

Zmierz obwód kostki. Utnij gumkę pasmanteryjną na tę
samą długość.
Najprawdopodobniej spódnica, którą przerabiasz, miała
podwiniętą dolną krawędź. Możesz wykorzystać
istniejący tunel i umieścić w nim gumkę. Jeśli spódnica
była inaczej wykończona, musisz ją podwinąć,
a w utworzonym tunelu umieścić gumkę.
Zszyj lub zawiąż gumkę. Zaszyj otwór.
Powtórz te czynności przy drugiej nogawce.
Gotowe!

Więcej pomysłów:
Eksperymentuj z różnymi materiałami. Szarawary kojarzą się obecnie
z cienkimi, przewiewnymi tkaninami, takimi jak bawełna lub satyna.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby spróbować uszyć je
w wersji zimowej, np. z flauszu lub grubego lnu.

