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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 6242 
 

CZĘŚCI WYKROJU: 

 

AB 1 przód spodni 2x 

AB 2 worek kieszeni (podszewka) 2x 

AB 3 karczek biodrowy 2x 

AB 4 tył spodni 2x 

AB 5 pasek przodu 1x 

AB 6 pasek tyłu 1x 

A   7 pliska kieszeni 2x 

A   8 pliska przodu (wywinięcie) 2x 

A   9 pliska tyłu (wywinięcie) 2x 

A  10 rygielek (podłożenie) 2x 

A  11 klapka 2x 

A  12 szlufka paska 1x 

B  13 pliska kieszeni 2x 

 

Plan układu wykroju znajduje się na arkuszu 

 

PRZYGOTOWANIE WYKROJU 

 

AB 

z arkusza wyciąć: 

na spodnie A części od 1 do 12  

na spodnie B części od 1 do 6 i 13  

w odpowiednim rozmiarze 

 

AB 

Resztka podszewki  

Część 2 skroić z resztki podszewki. W modelu B również część 11 skroić 2 razy z materiału i 2 razy z 

resztki podszewki.  

 

 

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE 

 

Dodać B –  3 cm na podłożenie, AB – 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za 

wyjątkiem części 12 w modelu B (tutaj zapasy są już uwzględnione) oraz części 8 i 9 na dolnym 

brzegu (3 cm na podłożenie jest już uwzględnione).  

 

 

WKŁAD 

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

wykroju. 

 

 



 
Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione. 
 

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB 
Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem  

 

Masz problem? Zgłoś go do nas          Infolinia: (22) 360 37 77  |  bok@burda.pl 
 

SZYCIE 

 

SPODNIE AB   

 

Zaszewki tyłu  

 

1.. Zaszewki na tyłach spodni spiąć i zszyć w szpic. Nitki zawiązać na supełki. Zaszewki zaprasować 

do środka tyłu.  

 

A  

Przyszyć wywinięcia  

Wywinięcia przodu (część 8) przyszyć prawą stroną na prawej do przodu spodni (punkt styczny 2).  

Wywinięcia tyłu (część 9) dokładnie w ten sam sposób przyszyć do tyłu spodni (punkt styczny 3).  

Rozprasować zapasy szwów.  

 

Klapki  

 

2. Klapki z materiału ułożyć prawą stroną na prawej na klapkach z podszewki, zszyć boczne i dolne 

brzegi. Na rogach zapasy obciąć ukośnie. 

Wywrócić i zaprasować klapki, ostębnować na szer. 0,5 cm. Zapasy na otwartych brzegach przyciąć 

na szer. 0,5 cm, ująć razem i obrzucić.  

Dziurkę na guzik wydziergać wzdłuż na środku klapek.  

 

3. Klapki przypiąć stroną z materiału prawą stroną na prawej do linii nasady na tyłach spodni, 

przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.  

Klapki zaprasować do dołu. Brzeg nasady ostębnować na szer. 0,5cm.  

 

Pliska kieszenie (część 7) 

Pliskę kieszeni złożyć na linii złożenia, lewą stroną do środka. Spiąć otwarte brzegi. Pliskę 

ostębnować 3 razy w odstępach co 0,6 cm.  

 

4. Pliski ułożyć prawą stroną na prawej na przodzie spodni, sfastrygować ukośne brzegi (punkt 

styczny 1).  

 

B  

Pliska kieszeni z zakładkami (część 13)  

 

5. Pliskę kieszeni złożyć na linii złożenia, lewą stroną do środka. Spiąć otwarte brzegi. Na plisce 

złożyć z wierzchu zakładki zgodnie z kierunkiem strzałek, przyfastrygować i zaprasować.  

Pliski kieszeni przyfastrygować do przodu spodni (5a).  

 

AB 

Kieszenie w karczkach biodrowych  

 

6. Worki kieszeni (podszewka) ułożyć nad pliskami na przodzie spodni, spiąć ukośne brzegi kieszeni 

(punkt styczny 1) i zszyć, ujmując przy tym pliskę. 
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Zapasy szwów przyciąć i zaprasować w worki kieszeni. Worki kieszeni ostębnować wąsko wzdłuż 

szwu nasady, przyszywając przy tym zapasy (6a), zawinąć pod spód worki kieszeni. Pliskę ułożyć na 

bok. Zaprasować (6b).  

 

7. Przody spodni w taki sposób przypiąć do karczków biodrowych, żeby wloty kieszeni (brzeg plisek)  

trafiały na zaznaczoną linię styku (ANSTOSSLINIE), prawe strony materiału worków kieszeni i 

karczków leżą na sobie.  

Przyszyć wloty kieszeni.  

Rysunki 6 i 7 pokazują model A.  

 

AB 

 

8. Worki kieszeni przypiąć do karczka biodrowego, nie ujmując przy tym przodu spodni. Przyszyć.  

Zapasy szwów ująć razem i obrzucić.  

Karczek biodrowy przyfastrygować do bocznego brzegu przodu spodni.  

 

Szwy boczne 

 

9. Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 4). Uwaga: lewy szew boczny zaczyna się dopiero ok. 5 

cm poniżej oznaczenia rozcięcia (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów.  

 

Wewnętrzne szwy nogawek  

 

10. Nogawki złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Spiąć wewnętrzne szwy nogawek (punkt styczny 

5), poprzeczne kreski powinny się pokryć. Zszyć szwy, rozciągnąć przy tym lekko tył spodni od góry 

aż do poprzecznej kreski.  

 

Środkowy szew  

 

11. Wywrócić jedną nogawkę. Wsunąć w siebie nogawki prawą stroną na prawej, zszyć środkowy 

szew, wewnętrzne szwy nogawek pokrywają się.  

Nie ujmować kieszeni spodni. Zapasy szwów obrzucić i rozprasować od góry aż do początku 

zaokrąglenia w podkroju w kroku.  

 

12. Na karczkach biodrowych zszyć środkowy szew w taki sposób, żeby zapasy leżały później na 

zapasach środkowego szwu.  

Zapasy obrzucić i rozprasować.  

Worki kieszeni przyfastrygować na górnym brzegu spodni (12a).  

 

Pasek  

 

13. Zszyć prawy szew boczny paska (punkt styczny 6).  

 

14. Pasek przypiąć prawą stroną na prawej do górnego brzegu spodni, prawe szwy boczne pokrywają 

się. Przyszyć. Zapasy szwów przyciąć i zaprasować w pasek.  

Obrzucić drugi brzeg paska.  
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Zamek błyskawiczny (kryty) 

 

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony materiału.  

Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej zamka. 

Do wszycia zamka będziemy potrzebować specjalnej stopki.  

Obrzucić brzegi rozcięcia.  

 

15. Rozpiąć zamek i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów jednego brzegu rozcięcia. Ząbki leżą 

dokładnie na zaznaczonym brzegu rozcięcia i zaczynają się na linii złożenia na pasku. Przyszyć tuż 

przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (15a).  

 

Na obu brzegach rozcięcia szyć od linii złożenia na pasku aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). 

Specjalna stopka do maszyny płasko utrzymuje ząbki, które zazwyczaj lubią się zwijać.  

 

Pozostała część bocznego szwu 

Lekko zapiąć zamek 

 

16. Nogawki złożyć wzdłuź prawą stroną do środka. Zszyć pozostałą część bocznego szwu aż do 

oznaczenia rozcięcia. Lekko odciągnąć koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów.  

 

Pasek  

 

17. Pasek zawinąć pod spód wzdłuż linii złożenia, ułożyć na szwie nasady i przypiąć. Boczne brzegi 

przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego. Szyjąc z wierzchu przeszyć w szwie nasady paska, 

przyszywając przy tym wewnętrzną połówkę.  

 

A  

 

Szlufki paska  

 

18. Pasek na szlufki (część 12) złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć długie brzegi, 

gotowa szerokość 2,5 cm. Wywrócić pasek przy pomocy agrafki.  

Brzegi zaprasować i ostębnować na szer. 0,6 cm, ostębnować pasek na środku.  

Pasek podzielić na 2 równe części. Obrzucić końce.  

 

19. Szlufki paska przypiąć zgodnie z rysunkiem do przodów spodni nad pliskami kieszeni, przyszyć w 

szwie nasady paska.  

Szlufki ułożyć do góry, podwinąć i przyszyć wąsko do górnego brzegu paska. Zabezpieczyć końce 

szwów (19a).  

 

Wywinięcia 

 

20. Obrzucić dolne brzegi spodni, sfastrygować pod spód wzdłuż linii złożenia (UMBRUCHLINIE), 

zaprasować i przyszyć.  
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21. Dolny brzeg spodni wywinąć na linii złożenia podłożenia. Przyfastrygować wywinięcie, 

zaprasować, ewentualnie przyszyć kilkoma nitkami do wewnętrznych szwów nogawek.  

 

Rygielki  

22. Rygielki złożyć wzdłuż linii złożenia, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. 

Zapasy szwów przyciąć, na rogach obciąć ukośnie.  

Wywrócić rygielki. Brzegi sfastrygować i zaprasować. Obrzucić końce.  

Na rygielkach wydziergać podłużną dziurkę na guzik od oznaczenia x.  

 

23. Wywinięcia w obszarze szwów bocznych ułożyć do dołu. Rygielki przypiąć od spodu w taki sposób 

nad szwami bocznymi, żeby obrzucony brzeg leżał na szer. 1 cm na linii złożenia podłożenia. 

Przyszyć końce rygielków.  

Zabezpieczyć końce szwów.  

Wywinięcia ponownie ułożyć do góry. Rygielki ułożyć do góry naokoło wywinięć.  

Guziki przyszyć odpowiednio do szwów bocznych. Zapiąć rygielki na guziki.  

Guziki na klapki przyszyć do tyłu spodni.  

 

B  

 

Podłożenie 

 

24. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i zaprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.  

 


