Babatakaró – nagyon egyszerően

Ezen
a
takarón
a
foltvarrás csak látszat.
Elıre nyomott anyagokat
sok félét lehet kapni a
nagyvilágban, de már
nálunk
is
árulnak
néhányat.
Ezeket az alapanyagokat
használva
pillanatok
alatt nagyon látványos
eredményeket érhetsz el.
Hogy
hogyan?
mutatom be most.

Ezt

A takaró fedılapja egyetlen darabból van, amit ilyen nyomással vettem
készen. A dolgom csak a bélelés és a tőzés volt.

Szükséges anyagok:
A takaró (120 x 80 cm) elkészítéséhez az alábbi anyagokra lesz szükséged:
•
•
•
•

Fedılap elıre nyomott mintával,
Hátlap – az elılappal harmonizáló színben és kicsit nagyobb méretben (+ 1-2
cm)
Flíz a béleléshez
Olló, sok gombostő és cérna, varrógép,

A takaró összeállítása:

Az alapanyagok beavatása (mosás, vasalás) után
színeivel szemben varrd össze az elı és a
hátlapot úgy, hogy az egyik végén maradjon rés a
kifordításhoz.
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Itt láthatod, én menyi rést hagytam.

Vágd le körben a felesleges anyagot.
Ehhez
tökéletes egy éles olló, de szebb, ha vágólapon
csinálod körkéssel. (Igaz ezt a részét senki sem
fogja látni, de mégis megnyugtatóbb, ha szép. ☺ )

A belsı varráshoz igazodva
szabd ki a belsı töltést, a
flízt, majd óvatosan fordítsd
bele.
A kis nyíláson át
szépen ki lehet fordítani a
takarót. Ügyelj arra, hogy
minden saroknál el legyen
igazítva.

A még nyitott rész bújtatott öltésekkel varrd össze.
A
mintákat
rögzítsd
gombostővel,
vagy
biztosítótővel és tetszıleges sőrőséggel tőzd le
akár kézzel, akár géppel.
Fontos, hogy figyelj az anyag csavarodására és
csúszására! Akkor szép, ha a három réteg nem
csúszik el egymáson semmilyen irányban.
Ezzel a takaró el is készült!

Tetszik az ötlet? Megcsináltad? Örülnék, ha beszámolnál róla akár leírásban, akár
eszter@eszterkezimunka.hu
egy fotóval.
Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?
Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen találsz képeket és
információkat.
Kellemes öltögetést kívánok!
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