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Girly Bath Collection

Szia, örülök, hogy belevágtál ebbe a kurzusba! Remélem, hogy ha végig csinálod, örömmel viseled majd, az általad elkészített
darabokat!  Ha bármiben elakadnál, nyugodtan kérdezz, segítek! 
De ígérem, nem lesz nehéz.

Szükséges hozzávalók:
- 1,1 m pamut frottír anyag, ez lehet tetszőleges színű
- 140 cm ferdepánt
- 10 cm gumi (0.5 cm széles)
- 80-100 cm gumi (2cm széles) → pontos mérethez mérd meg a mellkas (mell feletti részt) körfogatát, ahol hordod majd a
törölközőt
- 1db gomb
- 2db patent
- 3 m madeira csipke (tetszőleges szélesség)
 
Szükséges eszközök a szerkesztéshez:
- barna csomagoló papír, ezt bármelyik papírboltban beszerezheted
- ceruza
- vonalzó
- papírvágóolló
 
Szükséges eszközök a szabáshoz:
- jelölő filc vagy kréta
- gombostű
- mérőszalag
- szabóolló

Előkészületek:
 
A vásárolt anyagot avasd be, ezt megteheted úgy is, hogy forró vízbe áztatod és hagyod kihülni vagy bedobod a mosógépbe a
többi közé, amivel későbbiekben is mosnád. Ha megszáradt, szépen vasald át.
 
A mellékletek kinyomtatása után, szerkeszd meg a turbán mintáját. Legyen majd kéznél a felfektetési rajz is...
 
Kezdhetjük a szabást? :)

Szabás

Félbehajtva terítsd ki az anyagot. Itt előfordulhat, hogy ha nem egyenesen szabták, ferde lesz az anyag széle a vágás mentén,
ilyenkor, ha félbehajtod, simogasd el az anyagot úgy, hogy ne a vágás mentén passzítsd, hanem az ép szélénél. Szabás előtt
figyelj a vágott szélére, érdemes egyenesbe vágni!

A felfektetési rajzot 160 centi széles anyaghoz számoltam! Erre mindenképp figyelj az anyagvásárlásnál! Az általam megadott
méretekkel lehet ezt felrajzolni, abban az esetben, ha te ezektől a méretektől eltérnél, akkor készíts új felfektetési rajzot. Nem
bonyolult csak egy kockás lap kell hozzá és egy kis matek. ;)

A patentos törölköző maximum 100 centis mell-, illetve csípőbőségig jó. Ha neked ennél nagyobb adottságaid vannak, akkor a
méreteidhez képest kb. 30%-kal nagyobb bőséggel kalkulálj. A hossz tekintetében is változtathatsz, nekem elég volt a 70 centis
hossz, ebből lejött ugye a varrásszélesség, de hozzájött pluszban a csipke szélessége.



Arctisztító “korongogok”

Az arctisztítókat legjobb lenne interlock géppel körbeszegni, de mivel ez nincs mindenkinek, így cikcakk géppel mutatom meg. 
A lényege, hogy a cikcakk öltést viszonylag szélesebbre állítsd, hogy kellő mennyiségű anyagot fogjon be. (Az én gépem 5-ös
szélességre és 3-as öltéssűrűségre volt beállítva) A talpat úgy helyezd le, hogy az öltés külső széle az anyag szélénél kb. 1 mm-
rel beljebb legyen.
A sarkokon úgy fordulj, hogy a tűt külső öltésnél benne hagyod az anyagban felemeled a talpat, elfordítod az anyagot alatta és
mész tovább a következő sarokig,  utána vasald át szépen őket.
Gyakorlatilag ennyi az egész

Hajpánt
 
A hajpántunk két alkatrészből áll, kezdésként varrd össze cikcakköltéssel a széle mentén, így ezzel el is lesz tisztázva.
Majd a színéről is tűzd meg. Ezt követi a szélének a beszegése, 1 centit hajts be, segítségképp gombostűvel tűzzed meg, ha
biztosra akarsz menni, akkor meg is fércelheted. Ezután tedd a talp alá és cikcakk öltéssel varrd körbe. Az öltés egyik széle a
behajtás szélénél legyen, a másik benne a behajtásban.
Végül jön a tépőzár felvarrása. Az 5 centis tépőzár sarkait kerekítsd le, hogy ne szúrjon. Állítsd be magadon a bőségét, majd a
tépőzár “bolyhos” felét varrd fel a felső rész fonák oldalára, a “szúrós” részt a másik végének a színére, olyan távolságra, ahogy
azt beállítottad (nekem ez a szélétől kb. 4 centi volt) végül vasald meg szépen. Ha szeretnél, varrj fel egy masnit vagy valami
cukiságot.

Hajturbán

A hajturbán két alkatrészét színt színnel szembe fektesd össze, gombostűzd meg és az íves vonal mentén varrd össze, először
egyenes öltéssel 1cm-es varrásszélességgel, majd cikcakk öltéssel az anyag szélén. Fordítsd ki és vasald meg a varrást.
 
Helyezd a gumihurkot a turbán keskenyebbik végén lévő varráshoz, ez fogja majd a gombot.
 
A ferdepánt felvarrása úgy történik, hogy kihajtod a pántot, a szélét ráhelyezed az anyag szélére a színoldalán és a hajtás mentén
felvarrod. Ezt követően szépen visszahajtod a ferdepántot az anyag fonákoldalára, gombostűvel rögzíted úgy, hogy hogy a
színén pont a varrásban tűzöl, ami a fonákoldalán megfogja a pánt másik szélét. Ha ez meg van, a felvarrás mellett végigvarrod
egyenes
varrással.
 
Ismét vasalás jön…
 
Végezetül a turbán szélesebb részére a ferdepánt mellé felvarrod a gombot.

Ferdepánt felvarrása

@ COPYRIGHT  www.dressmakerslife.hu



Patentos törölköző

Első lépésként ennek az aljára is varrd fel a madeira csipkét, úgy ahogy a törölközőnél tetted. Majd a két függőleges oldalát is
szegd be és jöhet a gumírozás.  

Ha eddig nem tetted volna meg, mérd le a mellkasod körméretét, ekkora gumira lesz szükséged. Felezd, majd negyedeld meg a
gumit is és a törölköző felső szélét is. Ezeken a pontokon illesszd össze őket, úgy, hogy a gumi az anyag fonákoldalán legyen. Ha
biztosabbnak érzed, tűzd meg több helyen is!

Cikcakk öltéssel varrd őket össze a széle mentén, úgy, hogy közben megfeszíted a gumit a talp alatt (ezt a videóban majd jól
lehet látni) Ez igényel egy kis kézügyességet, de biztos vagyok benne, hogy menni fog ez is. Ha végére értél, akkor hajtsd vissza a
fonákoldalára és gombostűzd meg, majd varrd végig egyenes varrással.

Vasald át szépen a törölközőt. Már csak a patentozás maradt hátra. A helyét magadon is beállíthatod, hogy hol van az a pont ahol
kényelmes, nem szorít és nem is csúszik le. Ez nekem kb. 10 centi átfedés volt. Tehát egy patent került a szélére és 10 centire
beljebb a másik.
A patentokat úgy helyezd el a törölközőn, hogy ha rajtad van, akkor a jobbkezed felőli oldal legyen felül, erre a részre kerül a
patent az anyag fonákoldalra, a balkezed felöli részre pedig az anyag színére kell varrni a patentokat.

Gumirozás

Kéztörlő

A kéztörlő elkészítése is végtelenül egyszerű. Annyi csak a dolgunk, hogy a törölköző színére (rövidebbik oldal) ráhelyezed a
csipkét a színoldalával lefelé és cikcakk öltéssel összevarrod az anyag széle mentén. Majd a csipkét elhajtod és a színén egyenes
varrással, miliméter szélesen letűzöd. Végezetül a hosszabb szélét egy centi szélesen behajtod és cikcakk öltéssel levarrod.
Jöhet a megszokott vasalás….

Csipke felvarrása

Ha gondolod, nyomtasd ki, a videók nézése közben segítségedre lehet majd. A kollekció elkészítése után pedig lefűzheted egy
mappába :)

Sok sikert! 
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