PATCHWORKPARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...

A2 – ŠIJEME PODĽA BURDY
Kurz šitia pre mierne pokročilých užívateľov šijacieho stroja
Preferuješ aktívny oddych pred vysedávaním pri telke? Miluješ prácu s farbami a tvarmi? Máš rada módu? Nikdy si nešila
oblečenie a chcela by si, aby sa Tvoja tvorivosť prejavila aj v tomto smere? So šijacím strojom si sa už trošku zoznámila, ale
na väčšie projekty si zatiaľ nenabrala odvahu? Príď medzi nás!
Šitie v málopočetných skupinách od 2 do 7 ľudí. Obtiažnosť projektov je zvolená tak, aby uspel aj užívateľ, ktorý si oblečenie
doteraz ešte nešil.

Použitie rôznych materiálov a ich vplyv na vzhľad sukne - Inšpirácia z internetu

1 e-lekcia (darček zdarma): Urob si vlastnú figurínu – 0 Eur
Náplň – teória:
Sprav si figurínu v rozmeroch svojho tela
Pracovný postup pre zhotovenie figuríny na vlastnú postavu v domácich podmienkach. Vysvetlenie postupu.
Vlastná figurína je pri šití veľkou výhodou. Môžeš tak doma skúšať svoje rozšité výrobky priamo na postave svojich rozmerov
(figuríne) a upravovať ich tak, aby vyzerali podľa tvojich predstáv.

2 lekcia: Dôležité pracovné postupy - 4x45 minút - 30 Eur
Náplň – teória:
Uši si vzorkovník
Oboznámenie sa so šijacím strojom, dôležitými stehmi, špeciálnymi termínmi. Stručné pomenovanie funkcií šijacieho stroja
a ich vplyv na dobrý výsledok šitia.
Náplň – prax:
Vzorkovník- našitie gombíka a vyšitie gombíkovej dierky, našitie klasického zipsu a skrytý zips. V prípade dostatok času
vypracovanie vzorky pre pás a rázporok.
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3 lekcia: Urob strih na top či šaty ako predĺženie topu! 4x45 minút -30 Eur
Náplň - teória:
Stručné vysvetlenie k postupom, ako správne zistiť svoje rozmery.
Vysvetlenie postupov pri výpočte správneho množstva látky pre ušitie zadaného výrobku
Vysvetlenie pojmov a orientácia v strihovej prílohe módneho časopisu Burda.
Náplň – prax:
Zoznám sa so strihom – vypracovanie strihu vo vlastných rozmeroch
1) Niekoľko slov k tomu, ako si správne zobrať miery – určiť svoj správny rozmer
2) Ako vybrať vhodnú látku a koľko centimetrov z nej potrebuješ?
3) Ako sa vyznať v strihovom hárku? Vysvetlenie jednotlivých pojmov a čiar
4) Ako odkresliť strih zo strihového hárku?
4) Ako rozmiestniť strihové diely na látku tak, aby boli rozložené úsporne a správne?
5 Aké prídavky na švy je potrebné k jednotlivým častiam strihu pridať?
6) Vystrihnutie jednotlivých dielov topu z vlastnej látky

Sukňa a doplnky k nej
Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

Sukňa a doplnky k nej.
Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

4-5 lekcia: Uši si svoj top či šaty ako predĺženie topu! 4x45 minút - 30 Eur
Náplň prax: Ušijeme si prvý top (bez rukávov s prípadným zapínaním)
1). šev
2). Prvý záševok
3). Vypracovanie možného zapínania (légy pod gombíky a gombík. dierky/alternatívne vypracovanie zipsu)
4). Vypracovanie výstrihu
5). Vypracovanie spodnej časti výrobku
Náplň - teória:
Ušitie topu podľa vlastného strihu (poznámka: top bez goliera a rukávov, alternatívne aj s uzatváraním na gombíky, resp. zips )
1) V akom poradí zošívať diely?
2) Kedy a ako treba žehliť počas šitia?
3) Ako vypracovať gombíkovú légu / zipsový uzáver?
4) Kedy je treba použiť vystuženie a aké vlizelíny sú pre daný úkon vhodné?
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5) Ako ušiť gombíkovú dierku na šijacom stroji ? (zopakovanie teórie lekcie č.2)
6) Ako vyšiť gombík na šijacom stroji? (Zopakovanie teórie lekcie č.2)
7) Ozdobné štepovanie áno či nie? Aké podmienky treba splniť, aby štepovanie vyzeralo dobre?

6 lekcia: Urob si strih na svoju prvú sukňu, nohavice! 4x45 minút -30 Eur
Náplň - teória:
Stručné vysvetlenie k postupom pri zisťovaní svojho rozmeru.
Vysvetlenie postupov pri výpočte správneho množstva látky pre ušitie zadaného výrobku
Vysvetlenie pojmov a orientácia v strihovej prílohe módneho časopisu Burda.
Náplň – prax:
Zoznám sa so strihom – vypracovanie strihu vo vlastných rozmeroch
1) Niekoľko slov k tomu, ako si správne zobrať miery – určiť svoj správny rozmer
2) Ako vybrať vhodnú látku a koľko centimetrov z nej potrebuješ?
3) Ako sa vyznať v strihovom hárku? Vysvetlenie jednotlivých pojmov a čiar
4) Ako odkresliť strih zo strihového hárku?
4) Ako rozmiestniť strihové diely na látku tak, aby boli rozložené úsporne a správne?
5 Aké prídavky na švy je potrebné k jednotlivým častiam strihu pridať?
6) Vystrihnutie jednotlivých dielov sukne z vlastnej látky

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

7 lekcia: Uši si svoju prvú sukňu alebo nohavice! 4x45 minút - 30 Eur
Náplň – prax:
Uši si prvú sukňu bez podšívky a vreciek alebo nohavice bez vreciek.
1) Prvý šev
2) Ako na záševky
3) Prvý rázporok u sukne
4) prvý zips u sukne či nohavíc
5) pás sukne či nohavíc (zopakovanie teórie z druhej lekcie)
6) obruba sukne či spodku nohavíc
7) prvá gombíková dierka na šijacom stroji – zopakovanie teórie z druhej lekcie
8) prvý gombík na šijacom stroji – zopakovanie teórie z druhej lekcie
Náplň - teória:
Ušitie sukne či nohavíc podľa vlastného strihu (poznámka: sukňa bez vreciek a podšívky, nohavice bez vreciek)
1) V akom poradí zošívať diely?
2) Kedy a ako treba žehliť počas šitia?
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3) Ako vypracovať zipsový uzáver?
4) Ako na rázporok ?
5) Kedy treba používať vystužovacie prvky?
6) Akým spôsobom môžeme vypracovať pás sukne či nohavíc?
7) Ako ušiť gombíkovú dierku na šijacom stroji?
8) Ako vyšiť gombík na šijacom stroji?
9) Ozdobné štepovanie áno či nie? Aké podmienky treba splniť, aby štepovanie vyzeralo dobre?
Niekoľko dĺžkových alternatív – inšpirácie z internetu

Sukňa tesne pod kolená

Sukňa po kolená

Sukňa nad kolená

Minisukňa

8 lekcia: Uši si prvú sukňu či nohavice - ukončovanie! 4x45 minút -30 Eur
Náplň – prax:
Dokončovacie práce na jednotlivých výrobkoch, začisťovacie a dekoratívne úkony.
Ako zdobiť výrobok rôznymi šijacími technikami a ktoré šijacie pätky nám môžu byť pri týchto prácach prospešné?
Konzultácie k topom, šatám, sukniam či nohaviciam, ušitým na kurze.

Do skorého došitia
Za firmu Patchworkparty
Anka Zimová
www.patchworkparty.sk
www.longarm.sk
www.annazimova.com
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