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DESKY NA SEŠITY
VELIKOST: 33 x 24 cm
SPOTŘEBA: 0,35 m/140 cm š. pevného plátna, kousek hnědé, 2 odstíny oranžové,
kytičkované a oranžové látky s kostičkou,
plastové oko 2,5 cm velké, hnědý ﬁx na
textil, hnědá vyšívací bavlnka, 6,5 m hnědého šikmého proužku, tvrdé kancelářské
desky velikost A3
TECHNIKA: aplikace, přední steh, kresba
na látku

Z plátna nastříháme díl na desky 90 x
33 cm a 2 kapsy 30 x 19 cm s jedním zaobleným rohem, z barevných látek podle
předlohy 2x dílky na ptáčka a 1x z vatelínu. Horní okraj kapes začistíme, založíme 4 cm do rubu a 2,5 cm od přehybu
prošijeme hnědou nití. Kapsy prošijeme
hnědou bavlnkou, předním stehem 1 cm
od okrajů a 0,5 cm pod prošitím, na jedné kapse vyšijeme srdíčko. Fixem napíšeme nápisy. Na rubovou stranu bočního
a spodního okraje kapes přišijeme za
jeden kraj šikmý proužek. Proužek přeložíme na líc, zažehlíme. Kapsy položíme
na líc dílu k levému a pravému okraji
a přišijeme. Proužkem začistíme svislé
okraje dílu současně s okraji kapes. Mezi
jednotlivé dílky na ptáčka vložíme vatelín a dílky po obvodu prošijeme. Šikmým
proužkem začistíme křídlo, horní okraje
dílků a současně přišijeme dílky na sebe.
Tělíčko a křídlo prošijeme předním stehem. Díl na desky přeložíme na polovinu,
24 cm od přehybu si označíme přehnutí
klop. Tělíčko ptáčka po obvodu začistíme
proužkem a přišijeme na vyznačený přední díl desek. Současně všijeme ze sešitého proužku zobáček, pírka a 4 cm dlouhé
nožky na konci se zavázaným uzlíkem.
Přišijeme křídlo, oko a okolí oka domalujeme ﬁxem. Z proužku ustřihneme 2 díly
dlouhé 125 cm. Proužky přeložíme a zažehlíme. Střed proužků přiložíme na hřbet
desek a přišijeme na přední a zadní díl
– viz foto. Volné konce na vázačky prošijeme, na koncích zavážeme uzlík. Fixem
napíšeme nápis, písmena a čísla. Klopy
přeložíme do rubu, sešpendlíme a proužkem začistíme horní a dolní okraj desek
současně s klopami.
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