
 WARSZTAT KRAWIECKI PT. „DRUGIE ŻYCIE TKANIN 

– REKLAMÓWKA JEST PASSE!”
Warsztaty twórczego recyklingu zalegających w szafach zasłon, sukienek czy innych ubiorów. 

Kreatywne podjęcie walki z wszechobecnymi plastikowymi torbami!  

Radosne szycie ekologicznych toreb na zakupy dla siebie i bliskich.

Ciekawe wykorzystanie elementów dekoracyjnych np. guzików, pasków, krawatów itp.

Cel  warsztatu: zgromadzenie

doświadczeń  i  umiejętności  w  zakresie

uszycia torby nie tylko na zakupy. Zajęcia

sprawdzą  się  jako  wstęp  do  bardziej

zaawansowanych  kursów oraz  mogą być

świetnym pomysłem na prezent!

Adresaci  warsztatów: warsztat  dla  osób

początkujących,  szczególnie  dla

pragnących  podjąć  przygodę  w  pracy  z

tkaniną, które do tej pory nie miały okazji

szyć, a chciałyby się tego nauczyć. 

Liczba uczestników w grupie: 10 osób

Liczba godzin: 4

Forma doskonalenia: Warsztat/Kurs

Prowadzący warsztaty:  Renata Luty-Pakuła

Program warsztatów: 

• Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat rodzaju tkanin.

• Poznane  zasad  krojenia  tkanin,  uczestnicy  po  zakończeniu  warsztatu  będą  rozróżniać

szablon od formy kroju.

•  Zapoznanie się z obsługą wieloczynnościowej maszyny do szycia, nawlekanie nici górnej i

bębenka.

• Poznanie rodzajów ściegów podstawowych i ozdobnych.



• Poznanie  podstawowych  szwów  maszynowych  wykorzystywanych  do  szycia  torby  na

zakupy.

• Uszycie ekologicznej torby na zakupy lub  torby/plecaka typu worek (pikowany lub z doszytą

wewnętrzną kieszenią).

• Poznanie zasad rozprasowania/zaprasowywania szwów podczas szycia

• W trakcie zajęć każdy uczestnik nauczy się:

- jak prawidłowo/profesjonalnie korzystać z maszyny stębnowej;

- jak poprawnie odrysować szablon i skrócić materiał;

- jak uszyć od początku do końca torbę na zakupy lub plecak typu worek;

Treści kształcenia:

• Wstęp do materiałoznawstwa odzieżowego: podstawowa wiedza na temat tkanin.

• Technologia krawiecka: zasady krojenia i szycia prostej torby.

Inwestycja:  32 zł

Uwagi: 

• Pierwsze spotkanie planowane jest na miesiąc styczeń. Dokładna data będzie podana niebawem.

• Na warsztaty prosimy zabrać: 

a)  materiały  potrzebne do uszycia  torby:  tkaninę o wymiarach ok 50x100 cm (lub kilka

różnych kawałków tak, aby łącznie miały potrzebne wymiary) i/lub taśmę nośną.

b)  Materiały  potrzebne do uszycia  plecaka:  po 0,5  m dwóch różnych tkanin;  40x50 cm

pianki; 3,5 m sznurka bawełnianego. 

• Wypełnioną  kartę  zgłoszenia  (formularz  dostępny  w  sekretariacie  CKU  lub  na  stronie:

https://www.cku.zespolszkoljawor.pl) należy przesłać: e-mailem i pocztą lub dostarczyć osobiście do

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor. Po

zaksięgowaniu  określonej  przez  Organizatora  kwoty,  Kandydat  jest  umieszczony  na  liście

uczestników warsztatów.

• Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie 10 uczestników.

• Dodatkowe informacje pod nr tel.: 76 870 31 14.

• Regulamin  uczestnictwa  w  pozaszkolnych  formach  kształcenia  w  Centrum  Kształcenia



Ustawicznego  w  Jaworze  dostępny  jest  w  siedzibie  placówki  oraz  na  stronie

https://www.cku.zespolszkoljawor.pl.


