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Pokrowiec na ko?dr? letni?

Wraz ze zmian? pór roku poddajemy metamorfozie tak?e nasz? garderob?. Rzeczy letnie ust?puj?
jesiennym, a potem zimowym. Cz?sto przek?adamy je na mniej dost?pn? pó?k?. Nasze ?ó?ka te?
cz?sto przechodz? ten proces. Jak? Ja zmieniam ko?dr? z letniej na zimow?. Ostatnie lato by?o tak
gor?ce, ?e wystarczy?a mi cieniutka ko?dra MYSKGRÄS. W okresie jesienno-zimowym mog?aby
pod??y? za moj? letni? garderob? na ma?o dost?pn? pó?k? g??boko w szafie. Ja postanowi?am
jednak da? jej jeszcze szans?. Jej funkcj? praktyczn? zamieni?am na ozdobn? (czasami te? i
praktyczn?). Mój pomys? spodoba si? przede wszystkim tym, którzy uwielbiaj? niezliczon? ilo??
poduch na ?ó?ku. Co zrobi?am z letni? ko?dr? ? Schowa?am j? w pokrowiec w kszta?cie wa?ka.
Sta?a si? wype?nieniem dla ozdobnej walcowatej poduchy. Dopasowa?am materia? pod kolor
sypialni i dzi?ki temu letnia ko?dra sta?a si? niebanaln? dekoracj? :).
Do wykonania pokrowca b?d? nam potrzebne:

tkanina

nici

no?yczki

ig?a/maszyna do szycia

rzepy

szpilki

centymetr

o?ówek
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Szycie pokrowca zacz??am od zwini?cia ko?dry w rulon i zwi?zanie jej na ko?cach, aby nie
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zmienia?a kszta?tu. Zmierzy?am jej obwód, szeroko?? i ?rednic? rulonu. Nast?pnie z tkaniny
wyci??am prostok?t o wymiarach zgodnych z d?ugo?ci? i obwodem zwini?tej ko?dry, dodaj?c
zapas na szwy (d?ugo??) i zawini?cia (obwód). Dodatkowo wyci??am dwa ko?a o ?rednicy rulonu z
ko?dry. U?atwi?am sobie to zadanie, znajduj?c pokrywk? od garnka o zbli?onej ?rednicy ;) i
odrysowa?am od niej ko?a. Prostok?t spi??am wst?pnie z jednym z kó?, aby odpowiednio zawin??
pokrowiec w miejscu, gdzie kraw?dzie rulonu b?d? si? styka? i tworzy? zapi?cie.
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Kraw?dzie prostok?tnego kawa?ka materia?u podwin??am i spi??am szpilkami. Kraw?dzie powinny
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na siebie zachodzi?. Okr?g?y bok pokrowca odpi??am i wszystkie kraw?dzie obszy?am ?ciegiem
zygzakowym, aby tkanina si? nie „sypa?a”. Wcze?niej spi?ty szpilkami materia? przeszy?am
?ciegiem prostym.
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Boki prostok?tnego kawa?ka tkaniny za?o?y?am lekko na siebie i zszy?am z dwóch boków, tak
http://tytuurzadzisz.pl
aby mi?dzy zszyciami powsta? otwór, przez który w?o?? ko?dr?. Do niezszytych kraw?dzi
przypi??am rzepy i przyszy?am. Nast?pnie przypi??am wyci?te i obszyte ko?a tkanin z dwóch
boków i zszy?am z reszt? pokrowca. Na koniec wywin??am na praw? stron? i umie?ci?am w
?rodku letni? ko?dr?.
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W wa?ku na ?ó?ku kryje si? ko?dra, a w szafie mam wi?cej miejsca na ubrania ;). Dodatkowo taki
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wa?ek ?wietnie sprawdza si?, gdy wyleguj? si? w ?ó?ku z dobr? ksi??k? i smaczn? herbat? :).
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