
INSTRUKCJA 
SZYCIA 

SUKIENKI

jest własnością, 
Kolorowej Babeczki:

...................................



Złóż materiał tak aby móc pracować na jego  
lewej stronie. Linia złożenia to długość  
sukienki. 

Ułóż swój szablon z napisem PRZÓD 
na wybranym przez siebie materiale.  

Jeśli materiał jest szerszy niż sukienka, złóż go 
tak aby koniec rękawa znajdował się, nie dalej 
niż 1 cm od końca materiału.  
(Nadmiar tkaniny można wykorzystać np na 
turban, kosmetyczkę czy torbę)

Przypnij papier szpilkami lub obrysuj.



Wytnij przy krawędzi papieru lub wzdłóż 
narysowanej linii.

 
Te same czynności powtórz przy użyciu 
szablonu z napisem TYŁ na odpowiednim 
materiale.



Dopasuj wycięte materiały.  
Prawa strona do prawej, aby pracować na lewej 
stronie sukienki.

Połącz materiały szpilkami a następnie  
fastrygą, 2 cm od brzegu materiału. 

Wywróć na prawą stronę i przymierz 
sukienkę. Sprawdź czy wszystko dobrze leży.

Zwróć uwagę na długość sukienki, jeśli jest za 
długa możesz ją skrócić, pamiętaj aby 
zachować ładną linię łuku.

Sprawdź czy otwór przy głowie jest 
wystarczający.



Złóż materiały na pół tak aby zmieściły się na 
nich wykroje plisek. Odrysuj pliski z napisem 
PRZÓD i TYŁ na odpowiednich materiałach.
Pamiętaj, że korzystamy z dwóch różnych 
materiałów na przód i tył sukienki. Wytnij.



Przyłóż wykrojone pliski na złożoną klejówkę. 
Wytnij.

Przyłóż klejówkę do lewej strony  
materiału. Zaprasuj.



Obrzuć pliski owerlokiem lub zygzakiem.  
(Obrzuć dłuższy łuk i boki.  
Krótszy łuk zszyjemy później)



Zszyj przód i tył sukienki po fastrydze.
Zacznij od ramion, później pachy i boki. 
Wyjmij fastrygę.

Pod pachami (na długości łuków) zrób nacięcia, 
co 1cm, do linii szwu. NIE PRZETNIJ SZWU.



Wszystkie krawędzie materiałów, oprócz  
dekoltu obrzuć zygzakiem lub owerlokiem. 
(ramiona, pachy, boki)  

Przypnij szpilkami plisę do dekoltu.  
Prawa strona do prawej. 



Połącz boki pliski szpilką, tak aby linia szwu, 
która je połączy pasowała do linii szwu ramion.  



Zszyj plisę z przodem sukienki. Odległość szwu 
od brzegu dekoltu wyznacza szerokość stopki.

Jeśli dekolt się marszczy, zrób nacięcia co 1 
cm, do linii szycia. (tak jak pod pachami)
NIE PRZETNIJ SZWU.



Przyczep końcówkę plisy do ramienia.  
(Wystarcz 2-3 razy, na około igłą i nitką) 

Wywiń plisę.



Wyprasuj.

Obrzuć ranty rękawów owerlokiem.   
Podwiń i zszyj rękawy.



Dół sukienki podwiń na szerokość 1 cm. Użyj 
szpilek lub fastrygą połącz materiał. 
Powoli zszyj materiał, wyciągaj szpilki przed 
najechaniem na nie stopką lub szyj po 
fastrydze. 



Sukienka Gotowa!

GRATULACJE!

Miejsce
na Twoje
zdjęcie

w sukience


