specifikace
Sublimační tisk v ČR
Praní na 30°
Žehlení na nižší stupeň
Rozměr: 150 x 70 cm
100% Polyester
Nepromokavý materiál
Gramáž - 172 GS

první pomoc

O látce
Předtištěný střih na
nepromokavé látce.
Ušijte si cestovní přebalovací
dečku s kapsičkami na
nezbytnosti pro miminko.

Celou podložku složíte do malé taštičky, kterou můžete vozit v kočáru nebo kabelky a nepotřebujete celou přebalovací
tašku. Vleze se do ní oblíbená hračka, dudlík, plenky, krémy, hřeben, vlhčené ubrousky a další potřebnosti na přebalování
miminka. Ideální parťák na cestování a návštěvy. Kdekoli kde potřebujete, máte čistou podložku a všechny věci pohromadě a přehledně zabalené. Díky kvalitní látce, která je skoro nezničitelná, může podložku dědit ještě spoustu miminek :)
Co si z látky můžete ušít
Cestovní (skládací) přebalovací podložku s kapsičkami
Co potřebujete k výrobě
látku na zadní stranu (67 x 64 cm)
gumičku na stažení kapsičky na náhradní plínu (15 cm)
lemovací šikmý proužek (cca 4,5 m)
gumičku na zavírání podložky (můžete použít i knoflík, stuhu apod.)
slabší vatelín na základní část (pokud chcete mít podložku vyztuženou)
klasický domácí šicí stroj s rovným stehem
Podrobný videonávod najdete na:
www.youtube.com/c/Cobududneskašít | www.cobududneskasit.cz

Návod na ušití
1

Připravíme si všechny potřeby
na výrobu.

4

Olemované části našijeme
na zadní části. Šijeme uprostřed přídavku na šev.

7

Vystříhneme si zadní část,
našijeme gumičku na zavírání (je na vás, jaký styl si
zvolíte) Položíme rub na rub
sešijeme.

2

Části vystříháme a poskládáme
podle plánku. Pomocí špendlíků si vyznačíme, kde budeme
lemovat.

5

Postupně sešijeme kapsičky
k sobě. Nakonec oba
sloupce spojíme s hlavní
podložkou.

8

Začistíme nůžkami a olemujeme. Tady jde vidět jak
vypadá barevná a bílá lemovka (bílá schová chyby haha).

3

Olemujeme horní části
kapes.

6

Do hlavní části našijeme podle
potřeby vatelín (čím nižší
použijete, tím víc věcí se vám
ve výsledku vleze do taštičky.

9

Složíme podle videa a máme
hotovo! Kreativitě se meze
nekladou! Můžete si přidat
různá poutka na hračky
a další vychytávky :)

Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. Děkujeme.

