ŠIJEME TRIČKO
Termín šicího kurzu – 6.2.2019
17 - 21 hod
cena 550 Kč/kurz
Místo konání: MC Pohádka, Jesenice u Prahy
Kontakt na lektora: 775021680 - Lucie Srbová
V tomto kurzu začneme šitím jednoduchého trička. Ukážeme si, jak správně pokládat střih na
látku, jak střih upravit na míru, jak lze dále se střihem pracovat. Nastříháme si jednotlivé díly,
ukážeme si správnou přípravu k ušití, ukážeme si varianty lemování průkrčníku, jak lze zakončit
rukávy či dolní lem trička a tričko ušijeme.
Před kurzem bych Vám zaslala střih trička na e-mail a vy byste si doma z něj vytáhli vámi
požadovanou velikost a střih si vystřižený přinesli s sebou na kurz. Budeme se pak již moct
věnovat samotné práci se střihem.
Kdo bude chtít, tak bude šít dětské triko a kdo bude chtít šít na sebe, tak budu mít k dispozici i
střih na triko pro dospělé.
Co si s sebou přinést?
- šicí stroj klasika nebo případně i overlock (stroj byste měli umět ovládat a mít ho seřízený)
- papíry na tvorbu střihů - nejlepší jsou velké archy poloprůsvitného papíru na balení balíků budete si jej moct zakoupit i u mě na místě
- obyčejná tužka, krejčovský metr, pravítko, trojúhelník
- krejčovské nůžky, křída na látku, špendlíky (prosím opravdu - špendlíky a ne plastové klipsy, na
místě vám pak názorně ukáži proč )
- materiál na ušití trička (Materiál budete moct zakoupit i na místě přímo u mě, ale budu mít
s sebou pouze omezený výběr. Určitě bude lepší, když se podíváte na mojí prodejní
facebookovou stránku Látky konvalinka a materiál si vyberete tam nebo se můžete stavit přímo u
mě v dílně. Pokud si látku u mě objednáte, tak Vám ji pak mohu přinést rovnou na kurz, nebo si ji
můžete osobně vyzvednout u mě v dílně v Jesenici.)
- nitě do stroje, ideálně do barvy vámi zvoleného materiálu
A pak samozřejmě dobrou náladu
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na výše uvedeném čísle. Ráda s vámi
vše proberu osobně.
Těším se s vámi na viděnou u šicích strojů a udělám maximum pro to, abyste si z kurzů odnášeli
chuť do dalšího šití, spoustu nových poznatků, tipů a triků, které budete dále využívat a také
dobrý pocit z hezky ušitého výrobku.
Lucka

