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SZYTE KWIATY           
-ŻONKIL



SZYJEMY ŻONKILA
Zobacz Film:  

BAWEŁNA ŻÓŁTA
BAWEŁNA ZIELONA
FILC BEŻOWY
RURKA do łodygi 
NOŻYCZKI, OŁÓWEK 
KLEJ NA GORĄCO
 SZPILKI, PATYK
MASZYNA DO SZYCIA

POTRZEBNE MATERIAŁY

1x żółty prostokąt 50 cm x 3 cm 
5x żółty kwadrat 10 cm x 10 cm
1x zielony 30 cm x 3 cm
2x listek zielone 
1x kółko z filcu

Wydrukuj szablony, przenieś na tkaninę i wytnij według
instrukcji: 

Żółty prostokąt 50 cm x 3 cm, składamy na pół po całej
długości. Szyjemy ściegiem prostym wzdłuż paska,
łącząc obie strony, blisko brzegu. Na koniec ściągamy
nitką tak by powstała harmonijka. Łączymy obie
strony.

SZABLONY

ŚRODEK ŻONKILA 

https://youtu.be/F8R5Fvb6sr8


SZYJEMY ŻONKILA

Aby powstał płatek, składamy wycięte kwadraty 10 cm x10
cm na pół. Następnie lewy i prawy bok do środka w formie
trójkąta (tak jak na obrazku). Spinamy szpilkami. 

PŁATKI ŻONKILA

5 złożonych według instrukcji kwadratów, łączymy razem
szyciem ręcznym, ściegiem prostym. Powstają ładnie
uformowane płatki żonkila. Łączymy je razem i powstaje 
 drugi element ŻONKILA.  

Mamy gotowy kwiat i środek żonkila, łączymy te
dwa elementy  i zszywamy z lewej strony,
pilnując by dobrze wyglądał z przodu.
Mamy gotowy kwiatuszek!

ŁĄCZENIE PŁATKÓW

KWIAT 



SZYJEMY ŻONKILA

Narysowany na zielonej bawełnie prostokąt 30 cm x 3 cm,
wycinamy i zszywamy po długości na maszynie do szycia. 

ŁODYGA

Szyjemy po krawędzi, w kształcie literki L zaszywając jeden
otwór, drugi zostawiamy do wywinięcia i włożenia rurki.  

Gotową zszytą tkaninę przekładamy na prawą
stronę, najlepiej zobacz film, który jest w
załączonym eBook. Ja pomagam sobie rurką i
patykiem.  Do gotowego tunelu wkładamy
plastikową  rurkę (słomkę)

SZYCIE ŁODYGI

ŁODYGA



SZYJEMY ŻONKILA

Klejem na gorąco podklejamy szyty tył żonkila, najpierw
przyklejamy łodygę, a póżniej kółeczko z filcu, tak żeby
zasłonić szycie i przymocować łodygę do kwiata.  

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

Przerysowane i połączone z podwójną tkaniną listki , łączymy
szpilkami. Teraz możemy je szyć na maszynie. Wycinamy

zostawiając wokół lini liścia około 0,3-0,5 mm na bezpieczne
szycie.

Listki szyjemy po liniach narysowanych na
tkaninie.  Wycinamy nadmiar niepotrzebnego
materiału i przewracamy na prawą stronę,
delikatnie podwijamy końce i wkładamy je do
środka. 

LIŚCIE

SZYCIE NA MASZYNIE



SZYJEMY ŻONKILA

Liistki wywinięte prasujemy, teraz czas na kolejny  etap
twórczy. Przygotujemy jeden lub dwa listki. 

PRAWIE GOTOWE

Ostatnim szytym elementem jest szycie tunelu na rurkę,
który jest  w listku żonkila. Składamy go na pół i
przeszywamy. Nakładamy gotowe listki na łodygę.

Gotowe!
Daj znać jak Ci wyszło!
Jeśli masz pytania, napisz do mnie:
hopsalalacontact@gmail.com

ZSZYCIE LIŚCI

ŻONKIL



SZABLON


