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Poduchy na krzes?a i nie tylko

Poduchy, poduszki, mi?kkie siedziska. Du?e, ma?e, kolorowe, jednobarwne. Mam do nich
s?abo??. Potrafi? zmieni? ka?de wn?trze i nada? im charakter, a jednocze?nie s? praktyczne i
wygodne. Jaki? czas temu pokazywa?am Wam, jak uszy? poszewk? na poduszk?. Dzi? pójdziemy
o krok dalej. Poka?? Wam, jak uszy? poduszk?. Nie tak? zwyk??, ale poduch?-siedzisko. Na
pierwszy rzut oka mo?e wyda? si? to skomplikowane, ale to tylko pozory ?. Gdy zobaczycie, jak
?atwo tak? poduszk? wykona? samemu, Wasze pod?ogi i tarasowe ?awy zostan? zasypane
w?asnor?cznie zrobionymi siedziskami.
Do zrobienia poduch-siedzisk b?d? potrzebne:

tkanina

nici

no?yczki

ig?a/maszyna do szycia

du?a ig?a

kordonek

wype?nienie/kulka silikonowa
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Z wybranej tkaniny wyci??am dwa kwadraty o wymiarach 50x50 cm i cztery paski o
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wymiarach 52x10 cm. Tylko tyle materia?u potrzebujemy na siedzisko. Paski zszy?am ze sob?
krótszymi bokami, zostawiaj?c 1 cm szwów przy ka?dym zszyciu. Mog?am u?y? jednego d?ugiego
paska, ale zale?a?o mi na zaznaczeniu rogów poduchy szwami. Nast?pnie d?u?sze boki
przyszy?am do jednego z kwadratów tkaniny. Szwy bocznych pasków musz? styka? si? z rogami
kwadratu.
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Po prawid?owym przyszyciu pasków i wywini?ciu ich na praw? stron? wszystkie rogi powinny
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wygl?da? tak jak na pierwszym zdj?ciu. W ten sam sposób przyszy?am drugi kwadrat materia?u do
reszty wolnych boków d?ugich pasków. Zostawi?am jednak 10-cm otwór, przez który odwróci?am
pokrowiec na praw? stron?.
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Pokrowiec wype?ni?am kulk? silikonow?. Mo?na równie? u?y? wk?adów do poduszek INNER (2
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szt. na jedno siedzisko). Otwór zszy?am r?cznie nitk? pasuj?c? do tkaniny. Pocz?tkowo siedzisko
jest ma?o kszta?tne i ?adne. Du?? ig?? z kordonkiem (nitka musi by? mocna) dopasowanym
kolorystycznie do materia?u nada?am siedzisku kszta?t. Ka?d? kraw?d? poduchy przepikowa?am.
Wbi?am ig?? pod ukosem oko?o 1 cm od szwu i przebi?am si? pod nim po skosie. Wbi?am ig??
blisko miejsca, z którego wysz?a, i wróci?am ni? pod szwem tak?e po ukosie, tworz?c
naprzemienne pikowanie. Tak zrobi?am ze wszystkimi 12 kraw?dziami (d?ugimi i krótkimi). Je?li
chcemy, by kraw?dzie poduchy by?y bardziej wypuk?e, ig?? wbijamy w wi?kszej odleg?o?ci od
szwu (z ka?dej strony w tej samej odleg?o?ci).
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Po przepikowaniu kraw?dzi zrobi?am cztery pikowania na ?rodku siedziska. T? sam? ig?? z
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kordonkiem przeprowadzi?am nitk? kilka razy w tym samym miejscu, do?? mocno ?ci?gaj?c boki
poduchy do siebie (powtórzy?am pikowanie jeszcze 3 razy w równych odst?pach). Mocne wi?zania
kordonka zrobi?am z jednej strony siedziska (w ten sposób zyska?o ono mniej estetyczny spód).
Na ostatnim zdj?ciu widoczne jest siedzisko przed pikowaniem (szare) i po pikowaniu (ró?owe).
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Moje poduchy ?wietnie sprawdzaj? si?, gdy ca?? rodzin? gramy w gry planszowe na pod?odze.
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Wi?cej miejsca ni? na stole, ale w pupy nadal mi?kko i wygodnie.

A Wy gdzie u?yjecie swoich nowych wygodnych poduch? :)
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