szycie krok po kroku
AKTUALNE TRENDY I MODNE FASONY

CIEKAWE STYLIZACJE

E-wykrój – model 6, Szycie krok po kroku 2/2019

Na upały

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.

6B
TOP BEZ RAMIĄCZEK 6 B/ROZM. 34–44

Ten odsłaniający ramiona top z gumką
u góry nie tylko jest prosty do uszycia,
ale też przyda się na niejedną letnią imprezę.
Oprócz dżerseju z metalicznym połyskiem
jedyną ozdobą tego modelu jest szeroka
falbana. Fason ten jest wprost stworzony
dla pań z małym biustem.
MATERIAŁ

6C
DŻERSEJOWY TOP 6 C/ROZM. 34–44

6A
TOP NA RAMIĄCZKACH 6 A/ROZM. 34–44

Mimo prostego fasonu ten przylegający
do ciała model swoimi oryginalnymi
ramiączkami od razu przyciąga uwagę.
Top uszyty jest z elastycznego dżerseju,
można więc dowolnie regulować
wielkość jego dekoltu.

Materiał w wesołe motywy dodaje temu
modelowi dziewczęcego uroku. Górę topu
zdobi niewielka falbanka, a całość trzyma
się na ramiączkach z rypsowej taśmy.
Równie dobrze top będzie wyglądał uszyty
z materiału w jednolitym kolorze.

MATERIAŁ

MATERIAŁ

Dżersej

Dżersej z nadrukiem

Dżersej metalizowany

wykrój PDF, model 6 z Szycia krok po kroku 2/2019

strona 1 z 6

wykrój PDF, model 6 z Szycia krok po kroku 2/2019

strona 2 z 6

LISTA ZAKUPÓW

ARKUSZ WYKROJÓW

CZĘŚCI WYKROJU

Polecane materiały: wyłącznie dżerseje.

Kontur: każdemu rozmiarowi odpowiada inny
rodzaj linii (kontur). Części wykroju w danym
rozmiarze wyciąć wzdłuż danego konturu.

Na topy potrzebujemy części wykroju 1 i 2.
Nie ma wykroju na części a, b, c, d. Te części
należy wymierzyć i narysować bezpośrednio
na materiale (wymiary w tabeli względniają
zapas 1,5 cm na szwy). Dolny brzeg falbany
w modelach A i B pozostaje niepodłożony.

Rozmiary

34

36

38

40

Szerokość

(cm) Zużycie materiału (m)

A

140

0,70

B

140

1,00

C

140

42

44

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

0,75
1,05

Na częściach wykroju znajdują się także
informacje o tym, ile razy należy skroić daną
część z materiału.

1,20

Dodatki:
• ABC: gumka szer. 7 mm: 1,00 m.
• A: rypsowa taśma szer. 2,5 cm,
dla rozm. 34, 36: 0,85 m; rozm. 38, 40:
0,90 m; rozm. 42, 44: 0,95 m.

Warto wiedzieć: radełko, kolorowy
oraz przezroczysty papier do kopiowania
można kupić w naszym sklepie na:
www.burda.pl/sklep

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
maszynowego i ręcznego • igła do dżerseju
• podwójna igła • nici do szycia.

ABC 1	
przód z podwójnie złożonego
materiału
1x
ABC 2	
tył z podwójnie złożonego
materiału
1x
ABC a	
lamówka z podwójnie złożonego
materiału
1x
A		b	
falbana z podwójnie złożonego
materiału
2x
B		c	
falbana z podwójnie złożonego
materiału
2x
C		d	
ramiączko z podwójnie złożonego
materiału
2x
Części do wymierzenia:
Rozm. 34

36

38

40

42

44

Długość (cm)

PRZED SKROJENIEM
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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.

WYKRÓJ
Plan układu wykroju pokazuje, jak przypiąć
części wykroju do materiału i skroić tak, aby
wykorzystać go optymalnie. Najlepiej, jeśli
materiał złożony jest podwójnie.

a

80

84

88

92

96

100

4

b

66

68

70

72

74

76

4,5

c

66

68

70

72

74

76

19,5

d

90

93

96

99

102

105

31

Wykaz części:

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.
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 na str. 1.

Szer. dla
wszystkich
rozm. (cm)

Części wykroju 1 i 2
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standardowe rysunki mogą się w szczegółach
różnić od oryginalnego modelu

– PRZYPIĄĆ CZĘŚCI
1 ABC
DO MATERIAŁU

– WYMIERZYĆ I NARYSO2 ABC
WAĆ CZĘŚCI/SKROIĆ CZĘŚCI

– PRZENIEŚĆ OZNACZENIA
3 ABC
NA MATERIAŁ

– WSK AZÓWKI NA TEMAT
4 ABC
SZYCIA Z DŻERSEJU

5 ABC – SPIĄĆ I ZSZYĆ

6 C – RAMIĄCZK A

Brzegi fabryczne złożyć do środka materiału,
prawa strona leży wewnątrz. Przypiąć do materiału części 1 i 2 zgodnie z planem układu
wykroju. Wzdłuż brzegów papierowych części
wykroju zaznaczyć kredą krawiecką 1,5 cm
zapasu na szwy i podłożenie. Wyciąć części.

Aby zachować elastyczność materiału,
szwy zszywać ustawionym płasko ściegiem
zygzakowym lub ściegiem elastycznym (różne
ustawienia ściegów pokazane są w instrukcji
maszyny do szycia). Do cienkiego dżerseju zalecane jest użycie specjalnej igły do dżerseju
z zaokrąglonym czubkiem. Igła ta po wkłuciu
między oczka nie uszkadza nitek materiału. Zapasy obrzucać ściegiem zygzakowym
lub ściegiem owerlokowym.

Obciąć pozostały materiał i złożyć go wzdłuż
na pół, brzeg fabryczne leżą na sobie, prawa
strona materiału leży w środku. Odmierzyć
linijką i narysować bezpośrednio na materiale
kredą krawiecką części a, b, c, d. Wymiary
znajdują się w tabelce na poprzedniej stronie.
Skroić części.

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).

Przed zdjęciem z materiału papierowych
części przenieść na lewą stronę materiału
za pomocą radełka i kolorowego papieru
do kopiowania kontury wykroju (linie szycia
i podłożenia) oraz poprzeczne kreski. Instrukcję
znajdziemy przy papierze do kopiowania.

Złożyć paski wzdłuż na pół, prawą stroną
do środka. Spiąć długie brzegi i zszyć
na szer. 1,5 cm wzdłuż brzegu. Naciągnąć
paski na deskę do prasowania rękawów
i rozprasować zapasy szwów.
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– PRZYFASTRYGOWAĆ
7 CRAMIĄCZK
A

8 ABC – SZWY BOCZNE

10 AB – FALBANA

– OBLAMOWAĆ GÓRNY
11 AB – ZMARSZCZYĆ FALBANĘ 12 ABC
BRZEG

Wywrócić paski i złożyć w taki sposób,
żeby szew leżał na środku paska. Złożyć paski
na pół długości i spiąć razem wąskie boki.
Szew leży na zewnątrz. Przypiąć wąskie boki
od poprzecznej kreski do przodu. Zapas
górnego brzegu wystaje na zewnątrz (strzałki).
Przyfastrygować.

Ułożyć na sobie części falbany
prawą stroną na prawej, zszyć wzdłuż wąskich
boków (= szwy boczne). Rozprasować zapasy
szwów. Zmarszczyć górny brzeg: przeszyć
dwa razy obok siebie w odległości 7 mm.
Na szwach bocznych przerwać szew
i zostawić wiszące nitki o długości ok. 5 cm.
Ilustracja pokazuje model B.

Tył ułożyć prawą stroną na prawej przodu.
Spiąć boczne brzegi. Zszyć szwy boczne
(punkt styczny 1). W topie C ująć przy tym
ramiączka. Zapasy szwów przyciąć na szer.
7 mm, ująć razem, obrzucić i zaprasować
w jedną stronę.

Chwycić mocno za nitki spodnie
i ściągnąć na nich falbanę na szerokość górnego brzegu topu. Nitki zawiązać na supełki.
Równomiernie rozłożyć marszczenie. Przypiąć
falbanę lewą stroną do prawej górnego brzegu
przodu i tyłu, szwy boczne powinny się pokryć.
Przyfastrygować falbanę pomiędzy liniami
marszczenia. Ilustracja pokazuje model B.

9 ABC – PODŁOŻENIE

Obrzucić dolny brzeg topu ściegiem
zygzakowym lub owerlokowym. Zapas zaprasować pod spód i przypiąć. Ostębnować dolny
brzeg na szer. 1 cm. W tym celu w maszynie
zainstalować podwójną igłę i nałożyć drugą
szpulkę nici. Szyć na prawej stronie materiału.
Obie nitki wierzchnie tworzą równoległe linie
szycia. Na spodzie powstaje ścieg zygzakowy.
Dzięki temu brzeg pozostaje elastyczny.

Pasek (a) przypiąć na falbanie do górnego
brzegu prawą stroną do prawej. Zacząć i skończyć na jednym szwie bocznym, podwijając
tam końce. Przyszyć pasek na szer. 1,5 cm.
Obrzucić drugi brzeg paska ściegiem zygzakowym lub owerlokowym. Zapasy szwu
na górnym brzegu przyciąć na szer. 1 cm.
Ilustracja pokazuje model B.
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34 - 44
Stoff 140 cm 55 “
Stoff 140 cm
55 140
“ cm 55 “
Stoff
STOFFBRUCH
34
44
STOFFBRUCH
A – RAMIĄCZK
A STOFFBRUCH 34 - 44

14

ABC – WCIĄGNĄĆ GUMKĘ

34 - 44
Stoff 140 cm 55 “
STOFFBRUCH
C – RAMIĄCZK A

15

6A
6 A dwa równe
Przewinąć pasek nad górnym brzegiem
Z rypsowej taśmy odciąć
Pętle ramiączek ułożyć z obu stron
2 końce przypiąć pod górny brzeg 2
do wewnątrz topu i przypiąć. Szyjąc na prawej
kawałki,
naokoło przodu i tyłu, szwy leżą wewnątrz,
b b
stronie materiału, przeszyć dokładnie w szwie
pomiędzy zaznaczonymi poprzecznymi
kreskab
a ramiączkab krzyżują
się z przodu i tyłu.
nasady, ujmując przy tym od spodu pasek.
mi na przodzie, a na tyle przypiąć je odpowiedUdrapować je na ramionach.
WEBKANTEN
WEBKANTEN
Ważne: na wciągnięcie gumki należy zostawić
nio od poprzecznej kreski twojego rozmiaru.
otwór o długości ok. 3 cm. Gumkę wciągnąć
Przymierzyć top i określić długość ramiączek.
w tunel za pomocą agrafki. Zszyć ręcznie końce
Końce obrzucić ściegiem
a zygzakowym.
a
gumki. Wcześniej należy podczas przymiarki
Przyszyć1 ramiączka, szyjąc po nich tam
1
sprawdzić potrzebny obwód gumki. Zaszyć
i z powrotem w szwie nasady lamówki.
otwór w szwie.
WEBKANTEN
STOFFBRUCH
WEBKANTEN
STOFFBRUCH
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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 6 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
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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,
Ärmelsäume
bei aufrechter Haltung vom Scheitel bis zur Sohle
Querstrich
gibt Schlitzbeginn
bzw. -ende
czy ma
teriał się nie
4 cm zugeben (falls nicht anders
angegeben).
który jest do nich najbardziej zbliżony. W wypadku Der
bluzek,
sukienek,
kurtek oraz
płaszczy najważniejszy
an. Zum Beispiel bei seitlichen
2 BRUSTUMFANG
przesuwa.
jest
obwód
klatkiStelle
piersiowej
spódnic
oraz spodni – obwód bioder.
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die stärkste
der Brust (biustu), a w przypadku
Musterrichtung
oder Reißverschlüssen.
3 TAILLENUMFANG
Jeśli
jest to konieczne, wykrój można zmienić o kilka centymetrów różniących twoje wymiary od wymiarów
Bei Stoffen mit Musterrichtung musst du die Schnittteile so
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,
quergestreiften
oder quer4
HÜFTUMFANG
z nich biegną obok siebie, można więc bez problemu przejść od jednego rozmiaru do drugiego,
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das
Muster
annden
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na przykład jeśli obwód klatki piersiowej pasuje doFaltenzeichen
rozm. 38, a obwód talii do rozm. 40.
czy wlotów kieszeni.
5 ARMLÄNGE
Der Pfeil zeigt die Richtung in der die
bei leichtNie
angewinkeltem
Arm von części
der Armkugel
über den
WAŻNE!
należy mierzyć
wykroju,
gdyż zawierają
Falte gelegt one
wird konieczne dla danego modelu luzy Markierungslinien
Ellenbogen bis zum Handgelenk
konstrukcyjne zapewniające swobodę ruchów. Dlatego powinnyśmy się zawsze kierować rozmiarem,
Die Linien Ihres Schnittes überträgst du mit burda style Ko6 SCHULTERBREITE
pierpapier auf die linke Seite
Ihresko
Stoffes.
Ozna
wanie fałd
niezależnie
od tego, czy szyje się szeroką bluzkę, wąską sukienkę, dopasowany żakiet czy prosty płaszcz.
vom Halsansatz bis zur Armkugel
Diese Linien findst du nur in der Schnittübersicht, auf dem
Fałdę na
leżvordere
y złożyć
Markierungslinien, z. B. für Taschen
oder
Mitte, nähst
w kie
runsie
ku auf
strzał
i.
Schnittbogen stehen die Begriffe
du mit großen Heftstichen nach,
damit
der krechten
SeiEinreihen
te des Stoffes zu sehen sind.
burda style Maßtabelle
Twoje
Einhalten
Maßangaben in Zentimetern
Te linie znajdują się tylko na wykazie
Tabela
rozmiarów Burdy (dane w cm) Dehnen
wymiary
GRÖSSE
34 36 38 40 42 44
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
Samt, Cord, Nicki
liegen
34
36
38
40
42
44
Rozmiar
härchen in einer bestimmten
Richtung. Mit dem Strich liegen
Brustumfang 80 84 88 92 96 100
einreihen
die Florhärchen flach, gegen(zmarszczyć)
den Strich stellen sie sich auf.
Taillenumfang
74 78 168
82
1.
Wzrost 62 66 70168
168
168
168
168
Steppfüßchen
Bei Stoffen mit Strichrichtung
müssen alle Schnittteile eines
einhalten
Hüftumfang
86 90 94 98 102 106
Modells
in
der
gleichen
Richtung
zugeschnitten werden.
ist das Symbol für Nähte und Zierstepplinien.
(wdać)
2.
Obwód biustu
88
92
96
100
Ärmellänge
59 59 608060 61 84
61
dehnen
Schulterbreite 12 12 12 13 13 13
(rozciągnąć)
Einlage (Vlieseline)
3. Obwód talii
62
66
70
74
78
82
Schere
Einlagen können aus Synthetik- und aus Naturfasern besteVergleiche deine gemessenen Körpermaße mit denen
Symbol an Einschnitten
Stopka maszynowa
hen. Es gibt sie in vielen Qualitäten,
also für jeden Stoff die
derObwód
Burda-Maßtabelle.
die Größe,90
die deinen94
Ma4.
bioder Wähle86
98
102
106
Jest symbolem szwów
passende Einlage.
ßen am nächsten kommt.
Verschlussposition
i
ozdobnych
stębnówek.
Beim Verarbeiten verleihen Einlagen dem Modell
die nötige
AlsDł.
Faustregel
gilt: für Blusen,59
Kleider, Jacken
5.
rękawa
59 und Män60
60
61 für 61Knopfloch, Knopf,
Positions-Symbol
Festigkeit und Formbeständigkeit.
tel nach dem Brustumfang, für Röcke und Hosen nach
Druckknopf, Öse, Durchzugschlitz
Welche Einlage für dein Modell benötigt wird, steht in der
dem Hüftumfang. Ändere, falls erforderlich, die Schnitte
6.
ramienia
12 Maße12
12
13
13
13
Nożyce
Nähanleitung.
umSzer.
die Zentimeter,
um die deine
von den TabelOznaczenie cięcia.
lenmaßen abweichen.

Rada:

O POMOC PRZY ZDEJMOWANIU MIARY WARTO POPROSIĆ

Oznaczenie miejsc  
na dziurki na guziki, guziki,
zatrzaski, nity i rozcięcia tunelika.

PRZYJACIÓŁKĘ – ZROBI TO SZYBCIEJ I DOKŁADNIEJ
Copyright 2019 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg.
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
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.

Copyright 2019 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg.
Wszystkie modele, wykroje i rysunki są chronione prawem autorskim. Powielanie bez zgody wydawcy jest zabronione.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia niewłaściwych materiałów, niezgodnego z instrukcjami
wykonania modeli oraz za nieprawidłową, nieodpowiadającą intencjom projektanta i autora zdjęć interpretację prezentowanych fasonów.
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