Labda

Elsı foltos dolgaim egyike volt
ez a sárga macis labda, amit
akkor kislányomnak, Pannának
készítettem.
Nem gondoltam,
hogy ilyen strapabíró lesz.

A labda egyike azon foltvarrós
dolgoknak, amelyet teljes egészében
kézzel készítettem el.
Szerintem egy ilyen textilgolyó remek
ajándék lehet egy születendı babának,
vagy egy kisgyereknek szinte bármilyen
alkalomra. Hiszen melyik gyerek nem
szereti a labdát.
Az elkészítése idıigényes,de egyszerő.

Szükséges anyagok:
Különbözı színő és mintázatú textilek, akár maradékok is lehetnek. Tő, cérna, olló.

TIPP: A gyerekek szeretik az élénk színő dolgokat és egy szivárvány minden színében
pompázó labdával s színeket is egyszerően meg lehet tanítani.

Elkészítés:
A textilek beavatása (mosás, vasalás) után szabj ki összesen a mellékelt mintaíven látható
alakzatokból 12-12 db-ot.
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A színüket egymásnak fordítva varrd körbe a kisebb darabon a nagyobb darab íves részét,
majd varrd be félig a még lukas részt is. Csak a csücskeinél maradjanak nyitva a
„zsákocskák”.

Kifordítás után erısen tömd ki vatelinnel a zsákocskákat, majd a maradék rést is varrd be
rejtett öltésekkel.

El is készült a labda „teste”, már csak össze kell a kis darabokat illeszteni.
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4-4 darabot a sarkuknál varrj jó erısen össze, majd ezt a három darabot rögzítsd egymáshoz.
Igazgasd be az elemeket, majd a csücskeit ismét varrd jó erısen össze.
Most már csak a megfelelı labdázni kívánó alanyt kell felkutatnod, és teljes lesz az öröm.
Jó szórakozást!

Kíváncsi vagyok, elkészítetted-e a saját labdádat.. Örülnék, ha beszámolnál róla akár
leírásban, akár egy fotóval. Beszámolódat ide küld: eszter@eszterkezimunka.hu

Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?
Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen
találsz képeket és információkat.
Mond el Te is véleményedet a www.eszterkezimunka.hu/blog
alatt, és itt elolvashatod mások hozzászólásait is.

Következı találkozásunkig pedig kellemes öltögetést
kívánok!
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Labda szabási rajz: 12-12 db
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