Model miesiąca pochodzi z naszego czasopisma HANDMADE
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Zdjęcia: Uzwei, stylizacja: Karin Schlag, pomysł i wykonanie: Sabine Schwarz

Model jest chroniony prawem autorskim i nie można go wykorzystywać w produkcji masowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Fotelik dla komórki

Materiały:
lejek (do wypełnienia mebelków kulkami)
A = dżersej o wym. 20-30 x 40 cm
mikrokulki ze styropianu
(o śr. 0,5-1 mm)






Krojenie:
A: prostokąt o wym. 36 x 20 cm (na boczną
część, zwrócić uwagę na to, w którą stronę
dżersej się rozciąga, materiał musi być
rozciągliwy po długości bocznej części);
2 kółka na denko o śr. 11 cm (plus naddatek
na szew).

Szycie:
Zszyć wąskie brzegi bocznej części, tak aby
powstał pierścień. Przyszyć dookoła dno do
jednego brzegu bocznej części prawą stroną
do prawej (na szer. 3 mm).
Boczną część złożyć na pół lewą stroną do
lewej, otwarty brzeg powinien się zetknąć
z właśnie wykonanym szwem. Przypiąć brzeg
bocznej części do szwu, wówczas powstanie pusty „wąż”. Drugą część dna ułożyć
lewą stroną do lewej na już przyszytym dnie
i również przypiąć wzdłuż linii szwu. Teraz
zszyć wszystko wzdłuż już istniejącego szwu,
pozostawiając niewielki otwór (ok. 1 cm)
do wypełnienia „węża” kulkami.

Rada: Najłatwiej jest wykonać ten szew, gdy
dno jest na dole i szyje się po bocznej części
po już istniejącym szwie.
Wetknąć w otwór lejek i w całości napełnić
„wąż” kulkami ze styropianu. Gdy jest już
prawie pełny, trzeba część spiąć szpilkami,
by zatrzymać tam kuleczki i móc dokładnie
wypełnić resztę „węża”. Aby sprawdzić, czy
jest już dostatecznie wypełniony, można spiąć
otwór szpilką i odwrócić „fotelik” do góry.
Wówczas spięty szpilkami otwór ułoży się do
wewnątrz i można sprawdzić, czy komórka
trzyma się w „foteliku”. Jeśli „wąż” jest dostatecznie wypełniony, zszyć otwór ściegiem
zygzakowym i odwrócić „fotelik” na komórkę.
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