
Ścieg na okrętkę

1. Złóż równo brzegi materiału i przygotuj igłę z nitką. Na końcu nitki zawiąż supełek. Wkłuj igłę 
przy brzegu materiału i przewlecz nitkę tak, aby supełek oparł się na materiale.

2. Za każdym następnym razem wkłuwaj igłę przy brzegu po tej samej stronie materiału, tak jak 
pokazują to zdjęcia.

3. Na zakończenie szycia zawiąż supełek i przytnij nitkę.
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Ścieg fastrygowy

1. Złóż równo brzegi materiału i przygotuj igłę z nitką. Na końcu nitki zawiąż supełek. Wkłuj igłę 
przy brzegu materiału i przewlecz nitkę tak, aby supełek oparł się na materiale.

2. Za każdym następnym razem wkłuwaj igłę na zmianę – raz po jednej, raz po drugiej stronie 
materiału, tak jak pokazują to zdjęcia. Przy każdym następnym ruchu posuwaj się do przodu.

3. Na zakończenie szycia zawiąż supełek i przytnij nitkę.
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Ścieg maszynowy

1. Złóż równo brzegi materiału i przygotuj igłę z nitką. Na końcu nitki zawiąż supełek. Wkłuj igłę 
przy brzegu materiału i przewlecz nitkę tak, aby supełek oparł się na materiale.

2. Za każdym następnym razem wkłuwaj igłę na zmianę – raz po jednej, raz po drugiej stronie 
materiału. Pamiętaj jednak, że po jednej stronie materiału trzeba posuwać się do przodu, a po 
drugiej do tyłu, tak jak pokazują to zdjęcia. Do tyłu posuwamy się pół tej długości, którą poko-
nujemy do przodu. 

3. Na zakończenie szycia zawiąż supełek i przytnij nitkę.
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Przyszywanie guzika

1. Przygotuj igłę z nitką i guzik. Na końcu nitki zawiąż supełek tak, aby połączyć końce nitki. 
Wkłuj igłę od lewej strony materiału i przewlecz nitkę tak, aby supełek oparł się na materiale.

2. Nawlecz guzik na igłę i przeciągnij przez niego nitkę.
3. Wkłuj igłę w materiał przez drugą dziurkę guzika.
4. Od lewej strony ponownie wkłuj igłę tak, aby trafić w pierwszą dziurkę guzika.
5. Powtórz czynność z punktu 3 i 4 kilka razy.
6. Na zakończenie po lewej stronie zawiąż supełek i przytnij nitkę.
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Komplet z koronką
Przed przystąpieniem do pracy przygotuj:

• rozciągliwy materiał
• około 40 cm koronki
• nici w kolorze dopasowanym do ma-

teriału
• igłę, agrafkę, nożyczki
• ołówek lub mydełko krawieckie
• ozdobny koralik
• cienką płaską gumkę

Odnajdź wykroje potrzebne do uszycia wybranego 
stroju, przenieś je na inny arkusz papieru i wytnij.

Przyłóż wykroje do lewej strony materiału i odry-
suj je.

Starannie wytnij odrysowane elementy. Używając ściegu maszynowego, zszyj po lewej  
stronie ramiona bluzki.
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Następnie zszyj jeden z boków bluzki.

Obróć bluzkę na prawą stronę. Przytnij odpowied-
niej długości koronkę, tak jak pokazuje to fotogra-
fia. Koronka powinna być trochę za długa.

Przyszyj brzeg koronki do brzegu bluzki. Możesz 
posłużyć się drobnym ściegiem fastrygowym lub 
maszynowym.
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Do bluzki doszyj ozdobny koralik. Przytnij koronkę odrobinę dłuższą niż dłuższy 
bok prostokąta, który będzie spódnicą. Po prawej 
stronie do brzegu spódnicy przyszyj koronkę. Mo-
żesz posłużyć się drobnym ściegiem fastrygowym 
lub maszynowym. 

Obetnij wystające brzegi koronki.

Ponownie odwróć bluzkę na lewą stronę i przytnij 
brzeg koronki.

Teraz zszyj drugi bok bluzki.

Złóż prostokąt na pół, prawą stroną do środka. 
Ściegiem maszynowym zszyj dłuższy bok powsta-
łego prostokąta.
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Pozostaw otwór na wciągnięcie gumki. Przypnij agrafkę do brzegu gumki i wciągnij ją 
w powstały tunel.

Upewnij się, że długość gumki jest odpowiednia, 
i zszyj jej brzegi tak, jak pokazuje to fotografia. 
Schowaj gumkę w tunelu.

Wywiń u góry spódnicy mankiet. Używając ściegu 
maszynowego, przyszyj jego brzeg tak, aby utwo-
rzyć wąski tunel. 

Odwróć spódnicę na prawą stronę. Oto gotowy 
komplet.
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Suknia z bolerkiem

Przed przystąpieniem do pracy przygotuj:
• rozciągliwy materiał
• nici w kolorze dopasowanym do mate-

riału
• igłę, szpileczki, nożyczki 
• ołówek lub mydełko krawieckie
• drobne koraliki
• wąską wstążeczkę w kolorze kontrasto-

wym do materiału
• cienki drucik do nadziania koralików

Odnajdź wykroje potrzebne do uszycia wybranego 
stroju, przenieś je na inny arkusz papieru i wytnij.

Przyłóż wykroje do lewej strony materiału i od-
rysuj je. Elementy o tym samym kształcie możesz 
wycinać z podwójnie złożonego materiału. Aby 
materiał się nie przesuwał, warstwy zepnij szpi-
leczkami.

Starannie wytnij odrysowane części. 
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