İszi párnák 4.

Az ısz színei mindig nagyon közel
álltak hozzám. A barnák, zöldek,
sárgák
egymással
kombinálva
kellemes összhangot alkotnak.
A
most bemutatásra kerülı párnákat a
mai
napig
használjuk
a
nappalinkban és sokan kérdezik, hol
szereztem ıket…
A négy párna közül bármelyik önmagában is
megállja a helyét, de számomra így együtt
szépek.
A párnák leírásait külön- külön
teszem nyilvánossá

Szükséges anyagok:
A negyedik párna elkészítéséhez az alábbi anyagokra lesz szükséged:

•

•
•

•
•
•

4-4 db 10 x 10 cm-es világos, semleges
színő négyzet (nálam zöld) és a csillag
színei (egy világos és egy sötétebb
anyagból
4 db 9 x 9 cm-es semleges színő
négyzet
2 db 32 x 6 cm és 2 db 40 x 6 cm
sötétebb
harmonizáló
anyag
a
szegéshez
2 db 40 x 30 cm-es sötét anyag a
párna hátuljához
1 db 40 x 40 cm-es flíz
Tő, cérna, vágólap, vonalzó, körkés,
olló, varrógép….

A textileket mosd és vasald ki.

A 10 x 10 cm-es négyzeteket derékszögő
háromszögekké vágd szét, majd rendezd
ıket a képen látható módon.

A szembefordított háromszögeket varrd
össze, majd vasald le a varrást. Most 16
négyzetednek kell lennie.
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A kis négyzeteket varrd 4 db egyforma nagy
négyzetté. (lásd a képen).
A varrások során mindig ügyelj arra, hogy az
öltések mentén mindig vasald le az anyagot,
hogy az anyag szépen kisimuljon.

Az így elkészült négyzeteket is varrd össze
elıször a mellette lévıhöz, majd a két
téglalapot is egymáshoz.
Ezzel a belsı foltos része már el is készült a
párnának. Már csak a keret és a hátlap
van hátra az elkészítésébıl.

A belsı foltos rész két oldalára egymással
szemben varrd fel a rövidebbik oldalsó keretet,
majd ismét vasald le a varrásokat.
Ahhoz, hogy a párna eleje elkészüljön, már csak
a hosszabbik keret-részt kell rávarrnod.
Amikor ezzel is készen vagy, vasald ismét le a
varrásokat.

A párna hátlapjához mindkét hátsó lap egy-egy hosszabbik oldalát szegd be, hogy ne
foszoljon ki. Ez a rész lesz majd a bújtató.
Fektesd le a párna elılapját színével felfelé, majd a hátuljára készített két fedılapot –
egymást átfedve, színével lefelé. Varrd körbe a szélénél!
Mielıtt kifordítanád, béleld ki flízzel!
kiszabni.
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Kifordítás után az elılapon lévı minta körül
1 cm-rel tőzd le körbe a kész párnát.
Most már csak a belsı párnát kell a hátsó
résen bebújtatnod, és eldöntened, kié is
lesz az elkészült párna.

Kíváncsi vagyok, sikerült-e megvalósítanod ezt a mintát. Örülnék, ha beszámolnál róla
akár leírásban, akár egy fotóval. Beszámolódat ide küld: eszter@eszterkezimunka.hu

Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?
Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen
találsz képeket és információkat.
A www.eszterkezimunka.hu/blog alatt mond el Te is
véleményedet, és elolvashatod mások véleményeit is.

Következı találkozásunkig pedig kellemes öltögetést
kívánok!
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