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ciepły kocyk

Jak uszyć ciepły kocyk z wypełnieniem
Co będzie potrzebne:

1

- kawałek ok. 75cm x 100cm bardzo dobrej jakości tkaniny
(nie powinna tracić kolorów po praniu i nie powinna się
gnieść) w tym przypadku Pepi Leti Powiew wiosny (ID1001052)
- taki sam kawałek bardzo dobrej jokości polaru - polecam
polar minky (zachowuje swoje właściwości nawet po kilku
praniach).
- taki sam kawałek grubej ociepliny/owaty (na bardzo ciepły
kocyk używamy ociepliny o gramaturze przynajmniej 200g/m2)
- maszyna do szycia
- podstawowe akcesoria krawiecki (miarka, nożyczki, nici itp.)

Kilka słów na początek...
Chociaż uszycie takiego kocyka może wydawać się wyjątkowo proste, przed przystąpieniem do
szycia należy wiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim tkaniny - muszą być naprawdę dobrej
jakości - niestety cienka bawełna, ze skłonnościami do zagnieceń sprawi, że nasz kocyk po
chwili użytkowania nie będzie już taki piękny. Polar, który kupimy za grosze w pasmanterii, po
jednym praniu straci swój urok...Jeśli zależy nam, aby kocyk służył długo - nie można oszczędzać na produktach! Tkaniny firmy Pepi Leti mają wysoką gramaturę, nie blakną po praniu, nie
gniotą się i mają certyfikat Oeko-Tex®, co jest bardzo ważne jeśli szyjemy dla dzieci.
Polecam również polar minky - można go zakupić w wielu sklepach przez Internet, należy
jednak pamiętać, że oryginalny polar minky - gruby, mięciutki i puchaty - jest produkowany w
USA i ma gramaturę 400 g/m (cena za 1mb waha się od 55 do nawet 80zł), jednak jest wart
tej ceny, a 1mb idealnie wystarczy na 2 kocyki. W wielu sklepach można zakupić tańszy minky
280g/m - jednak jest on cieńszy i wg mnie gorzej zachowuje się po praniu.
Ocieplinę (owatę) można kupić w zwykłym sklepie z tkaninami bądź przez Internet. Do zimowych, grubych kocyków daję owatę grubości 2cm (200 g/m2), do cieńszych, letnich kocyków
bądź do narzut daję grubość 1cm (100g/m2). Przy prasowaniu kocyka z ociepliną nie można
używać zbyt wielkiej temperatury, gdyż owata się kurczy jeśli potraktujemy ją wysoką temp. i oczywiście prasujemy od strony tkaniny - polaru minky nie można prasować!
Rozmiar kocyka dla dziecka 0-2 lata to ok. 80cm x 100cm (dzięki temu, że ocieplina jest dość
sztywna, kocyk na początku może nam służyć jako rożek).
Na kocyk typowo do wózka potrzebujemy tkaniny w rozmiarze ok. 75cm x 90cm.
Kocyk dla starszaka ma rozmiar 90cm x 120cm.
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1. Na dużym stole, podłodze
lub innej dużej powierzchni
rozkładamy tkaniny. Ważne
jest, aby mieć tyle miejsca żeby
równomiernie i bez zagnieceń
można było je ułożyć.

2. Tkaniny rozkładamy w
kolejności od góry:
tkanina lewa str,
polar prawa str,
ocieplina.

3. W całym szyciu kocyka
najważniejsze jest, aby pilnować
żeby tkaniny były równo ułożone,
także zanim wepniemy szpilki trzeba
wygładzić tkaninę tak, aby nie było
żadnych zagnieceń (co wbrew pozorom
nie jest łatwe, bo polar i owata się
rozciągają, a bawełna przyczepia
się do polaru...). Wpinamy szpilki w dwa
boki - krótszy i dłuższy.
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Moja rada dotycząca szycia minky:
polar ten najlpiej szyć zgodnie z
kierunkiem, w którym kładzie się
włosie - wtedy tak się nie rozciąga.
Dlatego też, polecam zacząć szycie
kocyka właśnie od boku w tą stronę.

4. Podczas szycia również należy
zwracać uwagę, aby tkaniny się
nie gniotły, dlatego podczas szycia
dobrze jest złożyć sobie jedną stronę
(jak na zdjęciu).

Przez cały czas pilnyjemy, żeby
wszystkie warstwy były równo.
Nie ciągniemy materiału - maszyna
sama go przesuwa.
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5. Kiedy zszyjemy już dwa
boki, rozkładamy kocyk
na płasko, wyrównujemy
tkaniny i spinamy szpilkami
pozostałe dwa boki.
Zszywamy je, pozostawiając
otwór ok. 15 cm na
przełożenie na prawą stronę.

6. Teraz obcinamy nożyczkami
nadmiar materiału pozostawiając
ok. 1 cm..
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7. Można zostawić rogi
kanciaste, jednak wg mnie
zaokrąglone wyglądają
lepiej, dlatego za pomocą
odpowiedniego przedmiotu
odrysowujemy zaokrąglenia
wszystkich 4 rogów.

8. Przeszywamy i odcinamy
nadmiar materiału.
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9. Przez pozostawiony otwór
przekładamy kocyk na
prawą stronę. Szpilkami
spinamy pozostałą dziurę
i zszywamy ją ręcznie
ściegiem za igłą.

10. Rozkładamy kocyk na stole
i pilnując żeby było równo spinamy
szpilkami wzdłuż krańców.

Pepi Leti szyje
www .pepileti.pl

1
11. Przeszywamy wzdłuż
boków ok. 2cm od krańców.

I gotowe :)
Nasz kocyk jest piękny, cieplutki,
bez żadnych naciągnięć i nierówności!
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Dzięki temu, że kocyk jest dość sztywny - idealnie się nada na rożek!
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Tutorial opracowany przez:

www.martolowe.blogspot.com
www.facebook.com/martolowe

