Zimní tvoření

Květiny
pro radost

Materiál
✔ Na 3 kusy prostírání o rozměrech
32 x 41 cm potřebujeme 40 cm růžové
látky s bílým potiskem šíře 140 cm, přířez
50 x 50 cm světle šedé s potiskem hrubého plátna, po 10 cm z celé šíře látky dvou
sytě růžových látek na rámečky fotografií
a lemování prostírek. Na dokončení výrobků
celkem 40 cm šíře 150 cm světlého plátna
do rubu a silnějšího termolínu dovnitř
prostírání. Návod počítá s běžnými švovými
přídavky 7 mm širokými.

Postup
Vyžehlíme obrázky s květinami, nejlépe
šetrně po rubu nebo přes papír na pečení.
Ostatní připravené látky dobře vysrážíme
napařovací žehličkou.
Ze sytě růžových látek nařežeme po
1 pruhu šíře 3,5 cm na rámování obrázků a po jednom pruhu šíře 4,5 cm na
závěrečné olemování.
Z šedé látky uřízneme obdélníky 32 x 21 cm
a 17x21 cm, ze zbytku šedé látky nařežeme
4 lemovací pruhy 4,5 cm široké.
Ze světle růžové látky s potiskem uřízneme
dva obdélníky 32 x 21 cm a dva 17 x 21 cm
a dva pruhy šíře 4,5 cm z celé šíře látky
na olemování výrobků.

Srdcovka, tulipán, růže
- na stole pohromadě
a po celý rok mohou být
v podobě prostírání. Barvy látek
ladí s barvami na fotografiích, jsou
tlumené, nenápadné a neruší krásu květin.

Nejprve připravíme obrázky - orámujeme
je sytě růžovými látkami: tulipány světlejší
mramorovanou, růže tmavší jednobarevnou, srdcovky kombinací obou látek.
Postupujeme tak, že proužky položíme
lícem na líc fotografie nejprve ke dvěma
kratším stranám, přišijeme je na šířku patky,
šev rozevřeme a sežehlíme směrem ven
z obrázku přes papír na pečení. Přečnívající
konce seřízneme do roviny s obrázkem. Pak
přiložíme pruhy látek lícem k líci k delším
stranám obrázku a přišijeme na šířku patky,
švy rozevřeme, sežehlíme a pokračujeme
jako v předchozím kroku.
K delším stranám ušitých dílů s květinami
přišijeme delšími stranami na šířku patky
připravené malé obdélníky. K tulipánům
šedý obdélník, k srdcovkám a růžím světle
růžové obdélníky s bílým potiskem. Švy
sežehlíme pod tmavý rámovací proužek
květin, seřízneme případné nerovnosti
v krajích sešitých dílů.

Připravila: Květa Sudová
Foto: Radek Hensley
Děkujeme Eclipse za poskytnutí panelu látky s květinami,
www.fler.cz/eclipse
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Děkujeme za zapůjčení prostoru obchodnímu domu Ikea, www.ikea.cz.
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