Panna takarója és párnái

Egyszerő foltvarrás technikával
könnyen elkészíthetı takaró és
párna megvarrásának menetét
írom most le.
Ezen a képen
Panna lányunk ágytakarója és
párnája
van,
de
lentebb
megmutatok
egy
másik
variációt is.

A blokk apró kockás részei ún. gyorsvarrásos technikával készültek. Ezt a
módszert Te is nyugodtan alkalmazhatod, ha sok egyforma blokkot kell
négyzetekbıl készítened.
Amikor ez a takaró készült, még nem gondoltam arra, hogy egyszer én fogok
leírásokat készíteni a foltvarrás menetérıl, így fényképekkel nem dokumentáltam a
varrás menetét. Ezért most rajzokat használok a magyarázatoknál.

Szükséges anyagok:
A takaró (130 x 76 cm) és a két páran (36 x36 cm) elkészítéséhez az alábbi
anyagokra lesz szükséged:
•
•
•
•
•
•

2 m anyag (140 cm széles) a „domináns” színbıl – ami nálam barna a képen,
30 cm anyag (140 cm széles) a kiskockás rész másik színébıl – nálam sárga,
45 cm mintás anyag (140 cm széles) a nagy négyzetekhez – nálam macis,
Flíz a béleléshez (80x140 és 2 x 40x40 cm)
Olló, sok gombostő és cérna, varrógép,
Az anyagból csíkokat vágólapon vágtam.

Elıkészületek:
A barna és a sárga anyagokból 5-5 csík 5,5 cm széles(140 cm hosszú) darabot vágj
le.
A mintás anyagból készíts 54 db 10 x 10 cm-es négyzetet.
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Gyorsvarrás technika:
A két színő (barna & sárga) anyagot színével összefordítva varrd össze teljes
hosszában, majd vasald le a varrást.
A levasalt szalagot szabdald fel 5,5 cm-es darabokra.

A darabokat szintén színükkel összefordítva varrd össze úgy, hogy az ellentétes
színek legyenek egymással szemben. Az így elkészülı négyzetekbıl megkapod a
blokk kis kockás részét. Ebbıl összesen 55 db-ra van szükséged.

Az eddig elkészített négyzetekbıl készítsd el az alábbi blokkokat:
12 db:

8 db

2-2 db

és
1 db
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A takaró összeállítása:
Az elkészült blokkokból soronként áll össze a takaró. Így:

Hatszor ilyen sor:

És egyszer ilyen:

A négyzetes alap elkészülte után a két szélére majd a két végére 1-1 8 cm-es csík
kerül szegélynek:
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A hátoldalával szembe fordítva kis rést hagyva körbevarrod, s mint egy takarót,
flízzel kibéleled. Fontos, hogy a bélés egyenletesen legyen benne, mert csak akkor
mutat szépen. A nyílást kézzel szépen be lehet öltögetni.
Én a keret mentén eltőztem géppel,és a kis kockás részek közepén pontszerően
kézzel rögzítettem az anyagot, hogy ne csúszkáljon.
A gépi tőzésnél nagyon figyelni kell arra, hogy tőzés közben ne csúszkáljon az
anyag, és ne tekeredjen.

A párna összeállítása:
Az elkészült blokkokból így áll össze a párna:

A párnák 6 cm-es szegélyt kapnak:

A hátlap feltételekor ügyelni kell arra, hogy a párna belsejének nyílást kell hagyni.
A könnyebb tisztíthatóság érdekében a párnák szivacsos részét külön teszem a
huzatba.
Flízzel bélelve a szegély mentén egyszer tőztem körbe.
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Végül, ahogy ígértem, mutatok másik képet is. Ez egy 140x200 cm-es takaró
párnával. Csak a 10x10-es négyzetek anyaga más, mint a macisé és mégis teljesen
más hatást kelt.

Tetszik az ötlet? Megcsináltad? Örülnék, ha beszámolnál róla akár leírásban, akár
egy fotóval.
eszter@eszterkezimunka.hu
Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?
Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen találsz képeket és
információkat.

Kellemes öltögetést kívánok!
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