Narancs-barna virágos falikép

Ezt a faliképet a 2007-es birminghami
Quilt Festival-ra készítettem. Bár a
minta látványos, elkészíteni mégsem
bonyolult.
Az alapötletet egy magazin gitáros képe adta,
azonban változtattam az anyagok színén, és a
mintáján is. Az alapszínként használt barna és
narancs adott volt, a piros kiegészítést a munka
során adtam hozzá.

Szükséges anyagok:
A falikép elkészítéséhez az alábbi anyagokra lesz szükséged:

•
•
•
•
•
•

150 cm narancssárga anyag (110 cm széles)
50 cm barna-virágos anyag (110 cm széles),
10 cm piros anyag (110 cm széles),
85 cm hátlap (110 cm széles)
5 méter piros, szırös fonal,
Tő, cérna, vágólap, vonalzó, körkés, olló, varrógép….

A textilek beavatása (mosás, vasalás) után szabj ki a
narancs és a barna anyagokból az alábbi szélességekben
egy-egy csíkot:
16 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5cm, 4cm, 3 cm

A felszabott csíkokat rakd egymás mellé
16cm sárga/ 3cm barna/ 8cm sárga/ 4cm barna/ 7cm sárga/ 5cm barna/ 6cm sárga
és fordítva:
16cm barna/ 3cm sárga/ 8cm barna/ 4cm sárga/ 7cm barna/ 5cm sárga/ 6cm barna

A sorba-rendezés után varrd ıket össze, majd vasald le az éleket.
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Sorba rendezés után:

Összevarrás és levasalás után:

Az így elkészült csíkokból keresztbe szabd le a csíkok méreteit kétszer mindkét
színösszeállításból. (16, 8, 7, 6, 5, 4, 3 cm)

Az így kapott csíkokat is rendezd egymás után 16/3/8/4/7/5/6 sorrendbe.
elrendezésbıl 2-2 blokkot kapsz így. Varrd össze a csíkokat és vasald le az éeket!
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Az elkészült blokkokat a képen látható módon forgasd
össze egymással, majd varrd ıket össze.
A kész belsı rész köré én egy 3 cm széles piros szegélyt,
majd egy 12 cm széles külsı keretet varrtam.

A hátlapnak szánt anyagot 10 cm szélesen bekereteztem a narancs anyaggal, hogy a hátlap
színe ne üssön el ha véletlenül meglebben a falikép. Az egyik varrásnál bújtatót is varrtam a
hátlapba.
Az elı és a hátlapot a színével összefordítva –
kis rést hagyva a kifordításhoz – körbe
összevarrtam, majd beleszabtam a bélést.
Kifordítás után még egyszer eligazgattam a
bélés anyagát – ehhez Panna lányom volt a
legfıbb segítség –, majd tőkkel rögzítettem a
három réteget.

A piros keret mentén géppel, a kézzel
ráigazított virág mentén pedig kézzel tőztem,
majd a kifordítás miatt meglévı lukat is
bevarrtam kézzel.

Itt még csak rápróbáltam a virágot:
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Íme egy kép a már elkészült mőrıl.

A falikép elkészítéséhez jó munkát, használatához sok örömet kívánok.

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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