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INFORMACJE OGÓLNE 

 

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU 

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów  

i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem  

w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy 

wykrój o odpowiednią liczbę centymetrów. 

 

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU 

Wykrój został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykrój do 

swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKŰRZEN 

(„tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana. 

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość 

Jak to zrobić 

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii. 

Aby przedłużyć wykrój, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykrój, nasunąć  

na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne. 

Wyrównać boczne brzegi. 

KROJENIE 

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju,  

a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię 

środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale 

opisaną stroną do dołu 

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale. 

 

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie 

złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej 

stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z 

pojedynczego materiału. 

 

KOPIOWANIE WYKROJU 

Przekalkować wykrój z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na 

częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru 

kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania. 

SZYCIE 

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej. 

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału. 

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi 

cyframi powinny się pokrywać. 

 

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od 

konkretnego modelu. 
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MODEL 6204  
 

CZĘŚCI WYKROJU: 

 

 

 

AC  1 przód 1x 

AC  2 tył 2x 

AC  3 odszycie przodu 1x 

AC  4 odszycie tyłu 1x 

C     5 pasek 2x 

B           6 przód 1x 

B           7 tył 2x 

B           8 odszycie przodu 1x 

B           9 odszycie tyłu 1x 

B         10 falbanka (podłożenie) 2x 

B         11 falbanka (podkrój pachy) 2x 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE WYKROJU 

 

 

ABC 

z arkusza wyciąć: 

na koszulkę A części od 1 do 4 

na koszulkę B części od 6 do 11 

na koszulkę C części od 1 do 5 

w odpowiednim rozmiarze 

 

 

 

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE 

AC: dodać 3 cm na podłożenie, ABC: dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.  

 

WKŁAD 

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury 

wykroju. 

 

 

SZYCIE 
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KOSZULKA AC 

Środkowy szew tyłu 

 

 

 

1. Części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew, zaczynając na górze na 

zapasie (strzałka), zabezpieczyć końce szwów.  

 

Szwy ramion 

 

2. Zszyć szwy ramion (punkt styczny 1). 

 

Podkrój szyi / odszycie 

 

3. Odszycie przodu ułożyć na odszyciu tyłu, spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2). 

Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia. 

4. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Zszyć.  

5. Odszycie zawinąć pod spód. Przyfastrygować brzeg, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie 

do zapasów szwu ramion i szwu środkowego.  

 

Szwy boczne / C rozcięcia 

 

6. Przód ułożyć na tyle, spiąć szwy boczne (punkt styczny 3). W modelu A szwy zszyć od 

poprzecznej kreski do dołu. W C szwy zszyć od poprzecznej kreski aż do znaku rozcięcia. 

Zabezpieczyć końce szwu. 

Rysunek to model C. 

 

Podkroje pach 

 

7. Ostębnować brzegi podkrojów pach na szer. 0,7 cm, zaczynając i kończąc na poprzecznej kresce, 

i na dole przeszyć kilka ściegów w poprzek.  

 

A 

Podłożenie 

 

 

8. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć ręcznie. Albo 

ostębnować dolny brzeg na szer. 2,5 cm, przyszywając podłożenie (8a).  

 

Taśma z pomponikami 

 

9. Taśmę przypiąć do podkroju szyi  do brzegu zgodnie z rysunkiem. Końce podwinąć na środku 

tyłu. Taśmę przyszyć wąsko.  

Taśmę przyszyć w taki sam sposób do podkrojów pach. Końce podwinąć na szwie bocznym.  

 

C 
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Podłożenie / rozcięcia 

Zapasy rozcięcia jeszcze raz ułożyć płasko. Podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć 

według opisu i rysunku 8 lub przyszyć maszynowo jak na rysunku 8a. 

 

10. Zapasy rozcięcia zawinąć pod spód. Brzegi rozcięcia ostębnować na szer. 1,2 cm. 

 

Pasek 

Zszyć części paska.  

 

11. Pasek złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć brzegi, zostawiając otwór 

na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów. 

Pasek wywrócić, wyprasować. Zaszyć ręcznie otwór w szwie.  

 

B 

Koszulka 

Środkowy szew tyłu 

Części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew. 

Szwy ramion zszyć według opisu i rysunku 2 (punkt styczny 4). 

Podkrój szyi / odszycie 

Szwy ramion zszyć według opisu i rysunku 3 (punkt styczny 5). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia. 

 

12. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Zszyć. 

 

Odszycie zawinąć pod spód. Przyfastrygować brzegi, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie do 

zapasów szwu ramion i środkowego szwu tyłu. 

 

Szwy boczne 

Spiąć szwy boczne (punkt styczny 6) i zszyć od poprzecznej kreski do dołu (patrz także rys. 6). 

 

Podkroje pach / falbanka 

 

13. Paski na falbanki zszyć w okrąg. Na dolnym brzegu falbanki zapas zaprasować pod spód, 

podwinąć do połowy i przypiąć. 

14. Zmarszczyć górny brzeg falbanki, tzn. przeszyć dwa razy obok siebie długimi ściegami. 

Spodnie nitki naciągnąć na obwód podkroju pachy. Nitki zawiązać na supełek. Równo 

rozłożyć marszczenie. 

15. Falbankę przypiąć do podkroju pachy, szew trafia na szew boczny. Falbankę przyszyć 

pomiędzy liniami marszczenia. 

Podkroje pach na szwie nasady ostębnować wąsko. 

 

Podłożenie / falbanka 

Pasek na falbankę ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć szwy boczne. 

Obrzucić dolny brzeg falbanki według opisu i rysunku 13. Dolny brzeg falbanki zmarszczyć na obwód 

koszulki według opisu i rysunku 14. 
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16. Falbankę przypiąć do dolnego brzegu koszulki, szwy boczne trafiają na siebie. Falbankę 

przyszyć pomiędzy liniami marszczenia. 

Ostębnować wąsko koszulkę na szwie nasady falbanki. 

 

 


