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?apki do naczy?

Lubi? nowo?ci w IKEA, szczególnie te w dziale z tekstyliami, bo zawsze inspiruj? mnie do kolejnych
kreatywnych dzia?a?. Tak by?o z tkanin? BIRKET. Jej ciekawy wzór w kwadraty sprawi?, ?e
zacz??am szuka? inspiracji na kwadratowe tekstylia w?asnej roboty. I tak wpad?am na pomys?,
?eby uszy? tzw. ?apki do gor?cych naczy?. Ich tradycyjny kszta?t i obszycie mo?e si? wydawa? dla
osoby pocz?tkuj?cej w szyciu do?? trudne, dlatego upro?ci?am form?. Poka?? Wam, jak zrobi?
materia?owe uchwyty, aby by?y nie tylko funkcjonalne, ale i ?adne.
Do zrobienia uchwytów do gor?cych naczy? potrzebne s?:

tkanina

owata (watolina)

nici

ig?a/maszyna

no?yczki

szpilki

o?ówek/kreda

centymetr
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Zacz??am od wyci?cia dwóch kwadratów z tkaniny BIRKET. Przeci?tny uchwyt do naczy? ma
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wymiary oko?o 21x21 cm. Z owaty równie? wyci??am kwadrat o takiej samej wielko?ci jak z
materia?u. Je?li watolina jest do?? gruba, wystarczy jeden kwadrat, a je?li chcemy mie? pewno??,
?e nic nas nie oparzy, mo?emy zastosowa? dwie warstwy. Przygotowane kawa?ki tkaniny
po??czy?am ze szpilkami wraz z owat? (tkaniny u?o?y?am praw? stron? do siebie, a watolin?
da?am na sam spód lub gór?). Wszystko przeszy?am dooko?a przy brzegu szwem prostym,
zostawiaj?c ok. 5 cm na wywini?cie na praw? stron?.
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Po wywróceniu uchwytu na praw? stron?, zszy?am r?cznie pozostawiony otwór. Nast?pnie
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przeszy?am chwytak dooko?a szwem prostym ok. 1 cm od brzegu. W ten sposób nada?am
ciekawsz? form?. Mo?na równie? przepikowa? po ukosie. Mnie jednak tak spodoba? si? wzór
tkaniny, ?e nie chcia?am go w ten sposób kry? pod szwami. Na zako?czenie przyszy?am r?cznie
do jednego z rogów uchwyt z tkaniny. Troczek przygotowa?am z tego samego materia?u,
sk?adaj?c pasek kraw?dziami do ?rodka i przeszywaj?c wzd?u? brzegu. W ten sposób powsta?
prosty uchwyt do gor?cych naczy?. Poniewa? „?apki” s? cz?sto nara?one na du?e zabrudzenia i
zniszczenia, ta nieskomplikowana forma i krótki czas wykonania s? dla mnie ich du?? zalet?. A je?li
si? zniszcz?, zawsze mog? szybko wykona? nast?pne, wybieraj?c tym razem inn? tkanin?.
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Moje uchwyty zosta?y od razu przetestowane. Sprawdzi?y si? ?wietnie! Je?li pozostawimy je na
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stole, stan? si? dodatkow? jego atrakcj?. A Wy ju? wiecie, jakiej tkaniny u?yjecie do uszycia
w?asnych „?apek”?
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