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1Jak uszyć fartuszek kuchenny?  

Co będzie potrzebne:

Jak zrobić wykrój...
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- ok. 2 mb dość grubej tkaniny - musi być w miarę 
  sztywna i porządna. W tym przypadku wykorzystałam 
  1 mb tkaniny Pepi Leti Różyczki (ID1001021) oraz 
  ok. 0,75 mb tkaniny w drobną fioletową kratkę.
- spora ilość szpilek
- żelazko 
- maszyna do szycia
- podstawowe akcesoria krawieckie 
  (miarka, nożyczki,nici itp.)

Wykrój fartuszka jest bardzo prosty - jedyną miarę, którą należy zmierzyć to obwód talii. 
Poniższy rysunek przedstawia wymiary fartuszka dla osoby w rozmiarze S-M. 
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1.                 105cm x 8cm

2.                   28cm x 8cm

3.                 28cm x 30cm

4.                 18cm x 15cm

 5.                  2x 66cm(obwód talii) x 6cm

6,7.                  2x   75cm x 12cm  

8.                     150cm x 50cm

9.                                             330cm x 9cm
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Wycinamy potrzebne kawałki tkanin. Polecam złożenie metra tkaniny na pół
i odrysowywanie połowy kształtu. 

1. Zaczynamy od falbanki. Ponieważ kawałek tkaniny na falbankę musi być
długi - trzeba go złożyć z 2 kawałków o długości 165cm,165cm. Wygląda to tak:

165cm 165cm

9cm
2cm 2cm

330cm 

Można zrobić ten kawałek dłuższy - wtedy falbankę można bardziej pomarszczyć.

2. 
Spinamy szpilkami dwie części falbany.

3.
Zszywamy najpierw szwem zwykłym,

potem zygzakowym.

4. 
Przeszywamy na prawej stronie.
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5. Dolny kraniec falbany podwijamy na dwa, spinamy szpilkami i zszywamy.

6. Szpilkami spinamy  fałdy na falbance. Trzeba przymierzać do wyciętego 
kawałka spódnicy fartuszka czy falbana ma odpowied nią długość. Można też
zamiast spinania fałd przefastrygować cały kawałek na falbanę, ściągnąć szew 
i zmarszczyć falbankę. 
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7. Spiętą falbanę dokładnie przypinamy szpilkami lewą stroną do krańca 
spódnicy fartucha (nr 8). Przeszywamy zwykłym ściegiem pilnując żeby nasze 

fałdy się nie zagniotły w złą stronę.

8. Odcinamy poszarpane krańce tkaniny
i przeszywamy szwem zygzakowym.
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9. 
Na prawej stronie przeszywamy wzdłuż szwu.

10. Spódnicę fartucha (nr 8) zaginamy w kontrafałdy. U mnie wyszło 8 średnich,
można zrobić więcej mniejszych lub mniej większych (w zależności jaki

efekt chcemy uzyskać).
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12. Pasek tkaniny nr 2 zaprasowujemy zaginając krańce do środka (ok 1cm).
Powstanie szeroka lamówka.

11. 
Przeszywamy zwykłym ściegiem 

wzdłuż krawędzi spódnicy fartucha. 
Szpilki wpięte pionowo pozostawiamy.
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13. 
Spinamy szpilkami

 powstałą lamówkę z
tkaniną nr 3, 

pilnując żeby szpilki 
spięły obie jej wartswy

i przeszywamy.

14. 
Pasek tkaniny nr 1 przeprasowujemy

tak samo jak kawałek nr 2, przypinamy
szpilkami jak na zdjęciu i przeszywamy.
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Tutorial opracowany przez:

www.martolowe.blogspot.com
www.facebook.com/martolowe
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15. Szpilkami przypinamy górę fartuszka do spódnicy i przeszywamy wzdłuż paska.

16. Kawałki tkanin 6 i 7 składamy na pół, tak 
żeby powstały paski o wymiarach 75cm x 12cm.

Odrysowujemy zaostrzony koniec,
spinamy szpilkami i przeszywamy.
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17. Przekładamy przeszyte tkaniny na prawą stronę i zaprasowujemy żelazkiem.

18.
Przyszywamy powstałe troczki do 

spódnicy fartucha.
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19. Kawałek tkaniny nr 4 - zaginamy wszystkie krańce na dwa, grórny
 pozostawiając szerszy, spinamy szpilkami.

Przeszywamy górny kraniec dwa razy - na górze i wzdłuż zgięcia 
dolnego (wg żółtych przerywanych linii na zdjęciu)

20. 
Spinamy szpilkami kieszeń

mniej więcej na środku góry 
fartuszka i przeszywamy dwa

razy: wzdłuż złożonych krańców
i pół cm od 1wszego szwu.
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I gotowe! :) 

Piękny fartuszek, w którym każda kobieta 
będzie wyglądać jak Perfekcyjna Pani Domu!


