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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 6237 
 

CZĘŚCI WYKROJU: 

 

AB 1 przód 2x 

AB 2 tył 1x 

AB 3 klin przodu spódnicy 2x 

AB 4 klin tyłu spódnicy 2x 

AB 5 odszycie tyłu 1x 

A   6 rękaw 2x 

A   7 mankieciki rękawów 2x 

B   8 wolant przodu 2x 

B   9 wolant tyłu 1x 

B 10 rękaw 2x 

B 11 mankiety 2x 

B 12 odszycie rozcięcia 2x 

B 13 wiązany pasek 2x 

PRZYGOTOWANIE WYKROJU 

 

AB 

z arkusza wyciąć: 

na sukienkę A części od 1 do 7 

na sukienkę B części od 1 do 5 i od 8 do 13 

w odpowiednim rozmiarze 

 

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE 

 

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

wyjątkiem części 12 w modelu B (tutaj zapas już uwzględniono).  

 

 

WKŁAD 

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

wykroju. 

 

 

SZYCIE 

 
AB 
 
Sukienka / góra sukienki 
 
Zszyć zaszewki pod biustem i zaprasować do dołu.  
 
Szwy ramion i szwy boczne  
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1. Spiąć przesunięte do przodu szwy ramion (punkt styczny 1), spiąć szwy boczne (punkt styczny 3). 
Zszyć szwy.  
 
 
Spódnica / środkowy szew tyłu: kliny spódnicy ułożyć prawą stroną na prawej, zszyć środkowy szew.  
Szwy boczne: spiąć szwy boczne (punkt styczny 4) i zszyć.  
 
AB 
 
Zmarszczyć brzegi talii 
 
 
2. Żeby zmarszczyć brzegi na górze sukienki i na górnym brzegu spódnicy przeszyć pomiędzy 
oznaczeniami dwa razy obok siebie grubym ściegiem. Naciągnąć nitki spodnie i zmarszczyć na nich 
materiał, na tyle i na klinie tyłu spódnicy na szer. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 cm. Na przodach i na 
klinach przodu spódnicy na szer. 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 cm. Nitki zawiązać na supełki, 
równomiernie rozłożyć szerokość.  
Dane dotyczą rozm. 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44. 
 
Szew talii 
 
3. Klin spódnicy przypiąć do góry sukienki, szwy boczne oraz środek przodu i tyłu pokrywają się. 
Zszyć szew.  
Dla zabezpieczenia do szwu przypiąć do niego od środka przodu do środka przodu bawełnianą taśmę 
o szer. 7 mm. Z drugiej strony materiału przeszyć jeszcze raz dokładnie w szwie, przyszywając przy 
tym taśmę (3a).  
Wyciągnąć nitki marszczenia. Zapasy zaprasować w górę sukienki (3b).  
 
Podkrój szyi / odszycie  
 
4. Odszycie tyłu przypiąć prawą stroną na prawej do brzegów skrojonych z całości odszyć przodu 
(punkt styczny 2). Zszyć szwy.  
Obrzucić wewnętrzny brzeg odszycia.  
 
5. Wywinąć na wierzch skrojone z całości odszycia na górze sukienki. Odszycie przypiąć prawą stroną 
na prawej do podkroju szyi, szwy ramion powinny się pokryć. Przyszyć. Na zgrubieniach naciąć 
zapasy.  
Odszycie włożyć w podkrój szyi. Zapasz zaprasować w odszycie i przyszyć wąsko obok szwu.  
 
6. Odszycie zawinąć pod spód, następnie zawinąć pod spód skrojone z całości odszycia wzdłuż linii 
złożenia. Brzegi sfastrygować i zaprasować.  
Wewnętrzny brzeg odszycia przyszyć do zapasów szwów ramion i szwu talii. 
 
A  
 
Podłożenie  
 
7 Rozłożyć odszycia na spódnicy. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i zaprasować.  
Podłożenie przyszyć luźno ręcznie. Odszycia zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do podłożenia (7a).  
 
 
B 
 
Wolant / szwy boczne 
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Wolant przodu ułożyć prawą stroną na prawej na wolancie tyłu, spiąć szwy boczne (punkt styczny 8) i 
zszyć.  
 
8. Zapasy na przednich brzegach wolantu i na dolnym brzegu zaprasować pod spód, podwinąć i 
przypiąć. Wąsko przyszyć.  
 
9. Rozłożyć skrojone z całości odszycia. Wolant przypiąć prawą stroną na prawej do dolnego brzegu 
spódnicy; szwy boczne powinny się pokryć.  
Przednie brzegi trafiają na linię złożenia (punkt styczny 9).  
Odszycia przypiąć nad wolantem. Zszyć brzegi (9a) 
Odszycia zawinąć pod spód, wolant ułożyć do dołu. Zapasy zaprasować w spódnicę (9b).  
 
AB 
 
Rękawy  
 
10. Żeby wdać główki rękawów przeszyć pomiędzy oznaczeniami dwa razy obok siebie grubym 
ściegiem.  
 
A  
Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 5). Zapasy obrzucić i zaprasować w jedną stronę.  
 
11. Żeby zmarszczyć dolny brzeg rękawów przeszyć dwa razy obok siebie grubym ściegiem.  
 
Mankieciki rękawów 
 
12. Złożyć mankieciki rękawów, zszyć wąskie boki.  
Na rękawach naciągnąć nitki spodnie na szerokość mankiecików. Nitki zawiązać na supełki. 
Równomiernie rozłożyć szerokość.  
 
13. Mankieciki przypiąć prawą stroną na prawej do dolnych brzegów rękawów; szwy powinny się 
pokryć. Przyszyć. Zapasy szwów zaprasować w mankieciki. Zaprasować pod spód zapasy na 
pozostałych długich brzegach.  
Mankieciki zawinąć pod spód na linii złożenia, ułożyć na szwie nasady i przyfastrygować. Wąsko 
ostębnować mankieciki, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg (13a).  
 
B 
 
Rozcięcia rękawów 
 
14. Naciąć dolne brzegi rękawów przy oznaczeniach nacięć.  
Nacięte brzegi rozciągnąć i przyszyć zgodnie z rysunkiem do odszycia rozcięcia.  
Odszycie zaprasować nad szwem nasady.  
 
15. Odszycie zawinąć pod spód, podwinąć, przypiąć i przyszyć do szwu nasady.  
Złożyć rozcięcie prawą stroną na prawej, na końcu rozcięcia zszyć odszycie ukośnie zgodnie z 
rysunkiem (15a).  
 
16. Odszycie sfastrygować pod spód na przednich brzegach rozcięcia. Zaprasować  
Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 10). Zapasy 
szwów obrzucić i rozprasować.  
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Mankiety  
 
17. Zmarszczyć dolne brzegi rękawów zgodnie z rysunkiem 11. Ściągnąć nitki spodnie na długość 
mankietów. Nitki zawiązać na supełki. Równomiernie rozłożyć szerokość.  
 
18. Mankiety przypiąć prawą stroną na prawej do dolnych brzegów rękawów (punkt styczny 11), 
przyszyć. Zapasy szwów zaprasować w mankiety.  
Zaprasować pod spód zapasy drugiego długiego brzegu.  
 
19. Złożyć mankiety wzdłuż linii złożenia, prawą stroną do środka.  
Zszyć wąskie boki. Zapasy na rogach obciąć ukośnie.  
Mankiety sfastrygować pod spód wzdłuż linii złożenia, przyfastrygować na szwie nasady. Zaprasować. 
Szyjąc na prawej stronie materiału, wąsko ostębnować wszystkie brzegi mankietów, przyszywając 
przy tym wewnętrzną połówkę do szwu nasady (19a). 
 
Na przednich brzegach mankietów wydziergać od oznaczenia poprzeczną dziurkę na guzik.  
 
AB 
 
Wszyć rękawy 
 
Żeby wdać główki rękawów lekko ściągnąć nitki marszczenia.  
 
20. Rękawy przypiąć do podkrojów pach. Podczas wszywania istotne są 4 punkty.  
= Poprzeczne kreski 7 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Szwy rękawów i szwy boczne muszą 
się pokryć. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na oznaczenie ramienia na tyle. Wdaną 
szerokość rozłożyć w taki sposób, żeby nie powstawały żadne fałdki. Sfastrygować i przyszyć rękawy, 
szyjąc po ich stronie 
Zapasy szwów ująć razem, obrzucić i zaprasować w rękawy.  
 
Dziurki na guziki / guziki  
 
21. Na prawym przednim brzegu wydziergać od oznaczeń x poprzeczne dziurki. Na lewym brzegu 
przyszyć guziki na środku przodu.  
 
B  
Dodatkowo przyszyć guziki na mankietach.  
 
Wiązany pasek 
Zszyć części paska.  
 
22. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawić otwór w szwie na 
wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów. Na rogach obciąć ukośnie zapasy.  
Wywrócić i zaprasować pasek. Zaszyć otwór w szwie.  
 
Szlufki paska  
 
23. Na szwach bocznych nad szwem nasady spódnicy uszyć szlufki z nitki. W tym celu naciągnąć 
razem kilka nitek i obrzucić je ściegiem do szycia dziurek na guziki.  


