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Sukienkę z falbanką
już uszyliśmy, więc
czas na coś bardziej
skomplikowanego
w formie, ale nadal
bardzo prostego
w szyciu. Rozkloszowana
sukienka z kontrafałdą
z przodu i małą, słodką
kokardką na pewno
przypadnie Wam
do gustu.
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WYKRÓJ SUKIENKI
Z KONTRAFAŁDĄ
połowa przodu z kontrafałdą (wytnij całość ze złożonego materiału)
połowa tyłu z pęknięciem
wykończonym odszyciem (wytnij całość ze złożonego materiału)
połowa odszycia dekoltu w przodzie
(wytnij całość ze złożonego materiału)
połowa odszycia dekoltu w tyle (wytnij całość ze złożonego materiału)
rękaw krótki, z którego można
zrobić długi (wytnij dwa)
podwinięcie dołu na 2 cm
pasek na kokardkę (wytnij dwa)
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MATERIAŁ
Z cienkiej dzianiny 140 – 180 g uszyjecie lekką, delikatną sukieneczkę na lato. Świetnym
rozwiązaniem będzie też bawełna czy bambus. Natomiast grubsze dzianiny, powyżej 200
g, nadają się na sukienkę na okres jesienno-zimowy. Możecie ją zrobić również z bawełny
kostiumowej, a na zimę z wełny.

SZYJEMY

1

Odrysuj na materiale
wykrój według linii
odpowiedniej do rozmiaru
dziecka. Ja szyję
w rozmiarze 110.

2

Musisz mieć wycięty
jeden cały przód i tył, dwa
rękawy, odszycie dekoltu
przodu i tyłu oraz dwa
prostokąty na kokardkę.
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3

Teraz przechodzimy do
przodu. Rozłóż przód na
płasko prawą stroną do
góry i złóż kontrafałdę
wzdłuż linii, która została
zaznaczona na dzianinie
podczas odrysowywania
formy. Najpierw załóż
jedną stronę, a później
drugą, tak aby obie części
spotkały się ze sobą na
środku przodu, ale by
jedna lekko nachodziła na
drugą.
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4

Kolejny krok to przypięcie
odszycia do przodu
i jego przyszycie oraz
obrzucenie brzegu na
overlocku lub zygzaku.
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5

Teraz możesz zająć się tyłem, czyli przypnij
odszycie tyłu do sukienki, prawą stroną do prawej,
i zanim przestebnujesz, musisz umieścić zapięcie,
które połączy pęknięcie w tyle. Ja zdecydowałam
się na sznurek.

Umieść sznurek pomiędzy sukienką a odszyciem, dokładnie tak, jak
się wykonuje szew wpuszczany, i przestebnuj całość. Po przeszyciu
zrób również tzw. magiczną stebnówkę, o której była już mowa.
Następnie obrzuć na overlocku lub zygzaku (możesz to zrobić też przed
przyszyciem; taka kolejność być może będzie nawet lepsza) brzeg
przyszytego już odszycia.
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6

Przód i tył mamy już wykończone
na górze, więc czas je ze sobą
połączyć. Złóż obie części prawą
stroną do prawej, zepnij szpilkami
na linii ramion, łącząc ze sobą
również krótsze boki odszyć,
i przeszyj ściegiem prostym.
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7

Kolejny krok to przyszycie rękawów. Jeśli masz taką
możliwość, to obrzuć dół rękawa na overlocku (zygzaku),
a następnie przypnij rękawy do sukienki, tak jak to robiliśmy
do tej pory, i zszyj.
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8

Rękawy już przyszyte, więc złóż sukienkę na pół,
prawą stroną do prawej, i zszyj bok sukienki łącznie
z wewnętrznym szwem rękawów.

9

Sukienka jest już zszyta. Teraz wystarczy podwinąć dół rękawów
i przestebnować. Dokładnie to samo możesz zrobić z dołem. Osobom,
które nie czują się w tym zbyt pewnie, proponuję zostawić dół
surowy lub użyć nożyczek z zygzakiem, które dają bardzo fajny efekt
wykończenia.
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10

Na sam koniec z prostokąta, który nam
został, robimy kokardę i przyszywamy ją
ręcznie na przodzie, w miejscu łączenia
kontrafałdy. Zamiast kokardki można
przypiąć ładną broszkę. Dodatkowo
sukienka ta może mieć długi rękaw
lub być w ogóle bez rękawów.
Wtedy wykończenie robimy tak jak
w przypadku sukienki z falbaną.
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GO
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