szycie krok po kroku
AKTUALNE TRENDY I MODNE FASONY

CIEKAWE STYLIZACJE

E-wykrój – model 4, Szycie krok po kroku 2/2019
Drogi użytkowniku: zakup wykroju elektronicznego uprawnia do korzystania z niego wyłącznie na własny użytek.
Jego powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci jest niezgodne z prawem.

4A
SPÓDNICA W PASKI 4 A/ROZM. 34–44

Do uszycia tej por tfelowej spódnicy
wystarczy ładny jedwab i zatrzask.
Jeśli potrzebujemy letniego stroju do pracy,
najlepiej dobrać do niej elegancką bluzkę,
na co dzień – T-shir t i tenisówki, a w wieczorowej kombinacji przydadzą się buty
na obcasach i błyszczący top.

4B

4C

SPÓDNICA WE WZORY 4 B/ROZM. 34–44

SPÓDNICA Z DUŻĄ FALBANĄ 4 C/ROZM. 34–44

Jeżeli mamy nieco więcej czasu i zależy nam
na zrobieniu wrażenia, możemy pokusić się
o doszycie wzdłuż brzegów falbanki.
Wzór na tkaninie wybieramy w zależności
od upodobań, ale im będzie bardziej zwierzęcy, tym lepiej, chociaż oczywiście model
ten można też uszyć w jednolitym kolorze.

Potrzebujesz czegoś modnego, to mamy
coś dla ciebie! Dzięki falbanie XL ta prosta
spódnica do połowy łydki zyskuje zupełnie
inny charakter. Falbana sprawia, że paski
na spódnicy biegną w różnych kierunkach,
co dodaje jej dodatkowego uroku.
MATERIAŁ

MATERIAŁ

Jedwab w paski

Długość tyłu: 68 cm

MATERIAŁ

Wiskoza z nadrukiem

Długość tyłu: 72 cm
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Bawełna w podłużne paski

Długość tyłu: 88 cm
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LISTA ZAKUPÓW

ARKUSZ WYKROJÓW

CZĘŚCI WYKROJU

Polecane materiały: lekkie, np. wiskoza, krepa,
lekka bawełna, z włókien mieszanych.

Kontur: każdemu rozmiarowi odpowiada inny
rodzaj linii (kontur). Części wykroju w danym
rozmiarze wyciąć wzdłuż danego konturu.
Chcąc uszyć model w kilku rozmiarach,
należy skopiować części wykroju ze wszystkimi liniami i oznaczeniami na przezroczysty
papier do kopiowania.

Na spódnice potrzebujemy części wykroju
1 i 2. Zwrócić uwagę na różne długości.
Nie ma wykroju na części a, b, c, d. Te części
należy wymierzyć zgodnie z podanymi niżej
danymi i narysować bezpośrednio na materiale
(wymiary uwzględniają zapas 1,5 cm na szwy).

Punkty styczne na częściach wykroju pokazują, jak dopasować do siebie i zszyć części.
Te same punkty styczne trafiają na siebie.

ABC 1	klin przodu spódnicy
ABC 2	klin tyłu spódnicy z podwójnie
złożonego materiału
ABC a	pasek z podwójnie złożonego
materiału
ABC b	wiązanie
B		 c	falbana z podwójnie złożonego
materiału
C		 d	falbana z podwójnie złożonego
materiału

Rozmiary

34

36

38

40

Szerokość

(cm) Zużycie materiału (m)

A

140

1,30

B

140

2,05

C

140

2,10

42

44

Dodatki:
• ABC: wkład do naprasowania (flizelina G785),
zatrzask do przyszycia.
A także:
• ołówek • nożyce do papieru • centymetr
krawiecki • miarka • szpilki • kreda krawiecka
• nożyce do krojenia • małe nożyczki
• radełko i kolorowy papier do kopiowania
części wykroju z arkusza • igły do szycia
ręcznego i maszynowego • nici do szycia.

Na częściach wykroju znajdują się także informacje o tym, ile razy należy skroić daną część
z materiału.
Warto wiedzieć: radełko, kolorowy i przezroczysty papier do kopiowania można kupić
w naszym sklepie na www.burda.pl/sklep
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Polecamy stosowanie materiałów, które nadają
się do prania w pralce. Przed skrojeniem
materiał radzimy wyprać. Dzięki temu uszyte
ubranie nie zbiegnie się podczas pierwszego
prania. Po wyschnięciu materiał należy wyprasować, co ułatwi jego krojenie. Materiały,
które czyści się chemicznie, o ile to konieczne,
przed skrojeniem ostrożnie wyprasować
na lewej stronie lub przez wilgotną ściereczkę.
Przed rozpoczęciem krojenia wszystkie części
wykroju należy najpierw przypiąć względnie
narysować na materiale.

1x
1x
2x
3x
3x

Części do wymierzenia:
36

38

40

42

44

Długość (cm)

PRZED SKROJENIEM

2x

WYKRÓJ
Plan układu wykroju znajduje się na arkuszu
wykrojów. Pokazuje on, jak przypiąć części
wykroju do materiału i skroić tak, aby wykorzystać go optymalnie. Najlepiej, jeśli materiał
złożony jest podwójnie.
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47
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63,5
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47,5

48

49

49,5

23

47,5

48

49

49,5

23

b

68

Zapasy na szwy i podłożenie: nasze wykroje
nie mają zapasów na szwy i podłożenie.
Należy je dodać, krojąc materiał. Dane na ten
temat znajdują się w opisie kroku 1

9

Wykaz części na arkuszu:

Linia przerywana na planie układu wykroju
oznacza brzeg złożenia materiału (niem. „Stoffbruch”). Przylegający do brzegu złożenia
materiału papierowy wykrój to połowa części
– całą część otrzymamy po rozłożeniu skrojonego materiału.
Kierunek nitki: przypinając części do materiału, należy uważać, aby zaznaczona na części
wykroju strzałka określająca kierunek nitki
biegła równolegle do brzegów fabrycznych
materiału.

Szer. dla
wszystkich
rozm. (cm)

Części wykroju 1 i 2
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lewa strona
materiału

prawa strona
materiału

– PRZYPIĄĆ CZĘŚCI
1 ABC
DO MATERIAŁU

Materiał złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka, brzegi fabryczne leżą na sobie. Przypiąć
do niego części zgodnie z planem układu
wykroju, który znajduje się na arkuszu z wykrojami. Wzdłuż brzegów papierowych części
wykroju zaznaczyć kredą krawiecką 1,5 cm
zapasu na szwy i podłożenie.

papierowy
wykrój

strona 3 z 8

wkład

– WYMIERZYĆ I NARYSO2 ABC
WAĆ CZĘŚCI/SKROIĆ CZĘŚCI

Na koniec narysować bezpośrednio na materiale kredą krawiecką za pomocy linijki części
od a do d. Wymiary znajdują się w tabelce
na poprzedniej stronie. Skroić wszystkie części.

– PRZENIEŚĆ OZNACZENIA
5 ABC – SPIĄĆ I ZSZYĆ
4 ABC
NA MATERIAŁ
Przed odpięciem papierowych części wykroju
przenieść na lewą stronę materiału za pomocą
radełka i kolorowego papieru do kopiowania
kontury wykrojów (linie szycia i podłożenia)
i poprzeczne kreski. Instrukcja znajduje się
przy papierze do kopiowania. Środek przodu
przenieść na prawą stronę materiału, przeciągając wzdłuż niego nitkę do fastrygowania.

Przed zszyciem części ułożyć na sobie
prawą stroną na prawej i spiąć szpilkami.
Jeśli szpilki wpięte są w poprzek, można
powoli przeszyć po nich maszyną do szycia
bez potrzeby ich usuwania. Przy braku wprawy
szpilki wypinać po kolei podczas szycia tuż
przed igłą (przerywając szycie, igłę maszyny
należy pozostawić wbitą w materiał).

standardowe rysunki mogą się w szczegółach
różnić od oryginalnego modelu

3 ABC – SKROIĆ WKŁAD

Pasek (część a) przypiąć lewą stroną
materiału do wkładu (do strony z klejem)
i wyciąć go wzdłuż brzegów materiału.
Wkład naprasować na lewą stronę materiału.
Ponownie przypiąć część wykroju.

6 ABC – ZSZYĆ ZASZEWKI

Klin tyłu spódnicy złożyć prawą stroną
do środka w taki sposób, żeby linie zaszewek
się pokryły. Zszyć zaszewki w szpic. Nitki zawiązać na supełki. Zaprasować zaszewki
do środka tyłu. Zaszewki na klinach przodu
spódnicy zszyć dokładnie w ten sam sposób
i zaprasować do środka przodu.
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7 ABC – SZWY BOCZNE

Ułożyć jeden klin przodu spódnicy prawą
stroną na prawej klina tyłu, spiąć i zszyć szew
boczny (punkt styczny 1). Zszyć drugi szew
boczny dokładnie w ten sam sposób. Obrzucić
zapasy ściegiem zygzakowym lub owerlokowym i rozprasować.
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8 A – PRZEDNIE I DOLNE BRZEGI

9 BC – ZSZYĆ FALBANĘ

11 B – ZMARSZCZYĆ FALBANĘ

12 C – PODŁOŻYĆ FALBANĘ

Obrzucić zapasy przednich brzegów
i dolnego brzegu spódnicy ściegiem zygzakowym lub owerlokowym. Zapasy zawinąć
pod spód i sfastrygować brzeg. Zaprasować
gładko brzeg. Ostębnować brzeg – szyjąc
na prawej stronie materiału – na szer. 1 cm,
przyszywając przy tym zapasy.

Zszyć trzy części falbany wzdłuż wąskich
boków prawą stroną do prawej. Zapasy szwów
przyciąć na szer. 7 mm i rozprasować.

35 cm

10 B – ZAOKRĄGLIĆ FALBANĘ

Złożyć falbanę wzdłuż na pół, lewą
stroną do środka. Zaprasować brzeg złożenia
i spiąć otwarte brzegi. Na jednym końcu
odmierzyć 35 cm. Narysować kredą krawiecką,
najlepiej za pomocą krzywika, lekki łuk od tego
punktu aż do wąskiego brzegu. Przyciąć falbanę wzdłuż tej linii. Złożyć falbanę na pół
długości i dokładnie w ten sam sposób przyciąć drugi koniec.

Zaznaczyć na spódnicy (na brzegu
podłożenia) środek tyłu, na falbanie połowę.
Te miejsca powinny się potem pokryć.
Aby zmarszczyć falbanę, przeszyć 2 razy
obok siebie w odległości 7 mm długim ściegiem (ok. 4 mm). Chwycić za nitki spodnie
i zsunąć na nich falbanę na długość zewnętrznego brzegu spódnicy. Na końcach nitek
zawiązać supełki.

Zaprasować jeden długi brzeg falbany
pod spód na szer. 7 mm, a potem jeszcze raz.
Zapas przypiąć, po czym wąsko przyszyć.
Falbanę złożyć na pół długości i spiąć nieobrzucone brzegi.
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60 cm

13 C – ZAOKRĄGLIĆ FALBANĘ

14 C – ZMARSZCZYĆ FALBANĘ

15 BC – PRZYSZYĆ FALBANĘ

16 BC – FALBANA

17 ABC – USZYĆ WIĄZANIE

18 ABC – PASEK SPÓDNICY

Od otwartego końca odmierzyć 60 cm.
Kredą krawiecką, najlepiej za pomocą krzywika,
narysować lekki łuk od tego punktu aż do wąskiego boku. Przyciąć falbanę wzdłuż tej linii.

Przyciąć zapasy szwu nasady falbany
na szer. 7 mm. Ująć razem i obrzucić ściegiem
zygzakowym lub owerlokowym. Ułożyć falbanę
na zewnątrz lub do dołu, a zapasy zaprasować
ostrożnie w spódnicę. Nie zaprasowywać
przy tym płasko marszczeń. Wąsko ostębnować spódnicę wzdłuż szwu nasady falbany.

Zaznaczyć na spódnicy (na brzegu
podłożenia) środek tyłu, na falbanie połowę.
Te miejsca powinny się potem pokryć.
Aby zmarszczyć falbanę, przeszyć wzdłuż
otwartych brzegów 2 razy obok siebie w odległości 7 mm długim ściegiem (ok. 4 mm).
Chwycić za nitki spodnie i zsunąć na nich
falbanę na długość zewnętrznego brzegu
spódnicy. Na końcach nitek zawiązać supełki.

Pasek materiału b złożyć wzdłuż na pół,
prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie
z ilustracją, zostawiając przy tym otwarty jeden
wąski brzeg. Przyciąć zapasy szwów,
na rogach obciąć ukośnie. Wywrócić wiązanie
za pomocą ołówka. Wyprasować.

Przypiąć falbanę do brzegu spódnicy
prawą stroną do prawej, oznaczenia na środku
tyłu i w połowie falbany powinny się pokryć.
Równomiernie rozłożyć zmarszczoną szerokość. Przyszyć falbanę pomiędzy liniami
marszczenia. Ilustracja przedstawia falbanę
modelu C.

Pasek a zaprasować wzdłuż na pół,
lewą stroną do środka. Ponownie rozłożyć
pasek. Przypiąć pasek do górnego brzegu
spódnicy prawą stroną do prawej i przyszyć.
Zapasy szwów przyciąć na szer. 7 mm i zaprasować w pasek. Zapasy drugiego długiego
brzegu paska zaprasować pod spód.
Przyfastrygować jedno wiązanie z wierzchu
do prawego przedniego brzegu paska.
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19 ABC – PASEK SPÓDNICY

Wywinąć pasek w połowie na wierzch.
Zszyć wąskie brzegi, po prawej stronie ujmując
przy tym wiązanie. Przyciąć zapasy szwów.
Wywinąć pasek i przypiąć jego wewnętrzny
brzeg na szwie nasady. Wąsko przyszyć brzeg
i wąsko ostębnować pozostałe brzegi paska.

20 ABC – LEWE WIĄZANIE

Obrzucić koniec wiązania ściegiem
zygzakowym. Przypiąć wiązanie na lewym
szwie bocznym do paska w taki sposób,
aby koniec był skierowany do przodu.
Przyszyć w szwie bocznym. Zaprasować
wiązanie do przodu i przeszyć jeszcze raz
w odległości 5 mm od brzegu.
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21 ABC – ZATRZASK

Dolną część zatrzasku przyszyć
do lewego przedniego brzegu paska. Przymierzyć spódnicę, zawiązać wiązania i zaznaczyć
miejsce nasady górnej części zatrzasku.
Przyszyć górną część zatrzasku do spodu
paska, nie przekłuwając przy tym na wierzch.
Ilustracje od 18 do 21 pokazują model A.
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ZUSCHNEIDEPLÄNE

Plany wykrojów
4A

złożenie materiału
STOFFBRUCH

Stoff 140 cm 55 “

34 - 44

2
a

b

1

brzeg fabryczny
WEBKANTEN

4B

złożenie materiału
STOFFBRUCH

Stoff 140 cm 55 “

34 - 44

2
c
a

c

c

b

1

brzeg
fabryczny
WEBKANTEN

4C

STOFFBRUCH
złożenie materiału

Stoff 140 cm 55 “

34 - 44

2
d
a

d

d

b

1

brzeg
fabryczny
WEBKANTEN
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INFOS UND TIPPS ZUM NÄHEN
MASS NEHMEN

PAPIERSCHNITT

ZUSCHNITT

Klebe die ausgedruckten DIN A 4- Seiten laut dem Lageplan
aneinander, die Passzeichen (Dreiecke) mit den gleichen Zahlen treffen aufeinander. Bitte beachte, dass bei deinem Downloadschnitt aus technischen Gründen Schnittteile und Angaben
zu anderen Modellen enthalten sein können

Stoffverbrauch
Der Stoffverbrauch wird nach der Stoffbreite berechnet,
die in der Stoffverbrauchstabelle angegeben ist. Wenn
du Stoffe mit einer anderen Stoffbreite verarbeiten, ändert sich der Verbrauch. Die Musterung des Stoffes entscheidet, ob die Schnittteile in einer Richtung zugeschnitten werden oder gegeneinander liegend zugeschnitten werden.

wykrój PDF, model 4 z Szycia krok po kroku 2/2019
Um deine Schnittgröße festzustellen, musst du deine Körpermaße kennen. Nimm deine Maße pur, sprich auf der
Wäsche. Markiere dabei die Taille mit einem Band.
Wo und wie gemessen wird, zeigt die Zeichnung.
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WAŻNE WSKAZÓWKI
Zeichenerklärung

ZDEJMOWANIE MIARY

PAPIEROWY WYKRÓJ

Nahtzahlenrozmiar wykroju, należy znać swoje wymiary.
Zuschneideplan
Aby ustalić odpowiedni
RYSUNKI I ZNAKI
geben an, wie die Teile
Der Zuschneideplan zeigt die günstigste Lage der
Miarę najlepiej zdejmować wtedy, gdy jest się ubranym tylko w bieliznę.
aneinandergenäht weden.
Schnittteile auf dem Originalstoff.
Dabei
liegt der Stoff
Numery
styczne
Najwygodniej zaznaczyć
taliętreffen
za pomocą taśmy.
Gleiche Zahlen
am besten doppelt, mit der rechten Stoffseite nach inPo
k
a
z
u
j
ą,
jak
dopaso-
immer aufeinander.
nen. Wird bei einfacher Stofflage zugeschnitten,
liegt
wać do siebie części.
die rechte Stoffseite oben. Papierschnittteile, die mit der
1 WZROST
Punkty oznaczone tą
Oberseite (beschriftete Seite!)
nach
unten
auf
den
Stoff
samą cyfrą powinny
stojąc prosto, od wierzchołka głowy do pięty
gelegt werden müssen, sind
Zuschneideplan
Ärmeleinsetzzeichen
naimsie
bie trafiać. gestri2 OBWÓD KLATKI
chelt
eingezeichnet.
Die
Graufläche
zeigt, welche Teile
PIERSIOWEJ
(BIUSTU)
sind kleine Querstriche am Ärmel
mit Einlage verstärkt werden sollen.
przez najbardziejund
wypukły
punkt biustu
am Armausschnitt
des Vorderteils. Sie sollen beim EinsetOznakowanie wszycia rękawa
3 OBWÓD TALII
zen der Ärmel aufeinandertrefPrzy właściwym wszyciu rękawa spotkać
w talii nad taśmąfen. Der Querstrich an der Ärmelsię powinny małe, poprzeczne kreski
kugel
trifft
auf
die
Schulternaht
4 OBWÓD BIODER
na główce rękawa
oder
auf
ein
Schulterzeichen.
i przedniej części
w najszerszym miejscu bioder
podkroju pachy.
5 DŁUGOŚĆ RĘKAWA
W ten sposób praprzy lekko zgiętej ręce od kulki ramienia, przez łokieć, do nadgarstka
wy rękaw trafi do
Passzeichen
prawego podkroju
6 SZEROKOŚĆ
RAMIENIA
pachy, a lewy do
bei langen Nähten.
od nasady szyi do
kulki
ramienia
lewego podkroju.
Die kleinen Querstriche müssen
aufeinandertreffen.
Dodatkowe
Naht- und Saumzugaben oznaczenia
burda style Schnitte habenNa
keine
NahtSaumzugaben.
dłu
gich und
szwach
1 KÖRPERGRÖSSE
Uzyskane
wymiary należy porównać z wymiarami zSchlitzzeichen
tabeli rozmiarów Burdy i wybrać rozmiar,
dlafürspraw
Für Nähte und Kanten 1,5 –cm,
Säumedze
undnia,
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Querstrich
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in der Taille über dem Taillenband
auf den Stoff stecken, dass die unteren Kanten in die gleipodanych w tabeli. Każdy wykrój zamieszczono na arkuszu w rozmiarach od 34 do 44 i kontury każdego
Oznaczenie
rozcięcia
che Richtung zeigen. Bei Karos,
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oder quer4
HÜFTUMFANG
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części wykroju, na arkuszu wykrojów zaStrichrichtung
są ter
mindie
y:FlorKörpergröße 168 168 168 168 168 168
Bei Stoffen mit Flor, wie z. B.mieszczone
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Einlagen können aus Synthetik- und aus Naturfasern besteVergleiche deine gemessenen Körpermaße mit denen
Symbol an Einschnitten
Stopka maszynowa
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Oznaczenie miejsc  
na dziurki na guziki, guziki,
zatrzaski, nity i rozcięcia tunelika.
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Der Verlag haftet nicht Plan
für Schäden,
die
Handhabung
des Schnitts, der Materialien,
układu wyk
rojudurch unsachgemäße
Zapasy
na szwy i podłożenie
Zużycie materiału
unsachgemäße Ausführung
der Tippsna
und
Anleitungen
oder unsachgemäße
Nutzung
Modelle
entstehen.
Zamieszczony
arkuszu
pokazuje naj
Wykroje „Burdy” nie
mają zader
pasów
na
Sza
cujemy je na podstawie wskazanej
korzystniejsze ułożenie części wykroju
na materiale. Tkanina leży zazwyczaj
złożona podwójnie, prawą stroną do
środka. Linię złożenia wskazuje słówko
„Stoffbruch”, zaś brzegi fabryczne –
„Webkanten”. Jeśli materiał jest rozłożony pojedynczo, jego prawa strona
znajduje się na wierzchu.

Papierowe części wykroju, które nale
ży ułożyć na materiale wierzchem (opi
saną stroną) do spodu, zaznaczono na
planie układu wykroju linią przerywaną.

szwy i podłożenie. Radzimy więc doda
wać zapasy: 1,5 cm na szwy i brzegi,
4 cm na podłożenie i podłożenie rękawów (chyba że podano inaczej).
Kierunek wzoru
Na tkaninach z kierunkiem wzoru papierowe części wykroju trzeba przypiąć
tak, aby ich dolne brzegi skierowane
były w tym samym kierunku. W przypadku kratki, poziomych pasków lub
szlaku wzoru ważne jest, aby wzór zgadzał się na pionowych szwach.

w instrukcji tkaniny. Inna szerokość
materiału zmieni odpowiednio jego zu
życie. Decyduje o tym też wzór mate
riału. Zależnie od rodzaju wzoru części
układać w jedną stronę lub też
w dwóch kierunkach (co zmniejsza zu
życie tkaniny).
Wkład
Rodzaj wkładu zawsze należy dopasować do materiału, dlatego przy opisie
szycia podajemy, jaki wkład polecamy.
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