
 WARSZTAT „KRAWIECKIE SOS – JAK USZYĆ...”
Jeśli nie wiesz, lub słabo radzisz sobie z szyciem kieszeni w szwie bocznym, z wypustką, kieszeni

„ciętej” do spodni/spódnicy. Nie umiesz wszywać zamka, odszywać dekoltu, chciałabyś uszyć

spódnicę z koła/pół koła. Nauczyć się drobnych reperacji odzieży, to te warsztaty są dla Ciebie!

Cel  warsztatu: przybliżenie  uczestnikom

technik  wykonania  poszczególnych

czynności  w  przygotowaniu  różnego

rodzaju  kieszeni.  Nabycie  sprawności

podczas  wszywania  zamka.  Dokonanie

drobnych  czynności  szycia  w  postaci

odzywania dekoltu lub podjęcie wyzwania

w uszyciu prostej spódnicy z koła lub pół

koła.

Adresaci  warsztatów: warsztat  dla  osób,  które  rozpoczęły  już  przygodę  z  szyciem,  posiadają

umiejętności w stopniu podstawowym, pragną doskonalić swój warsztat. Zajęcia prowadzone są

jako wstęp do bardziej zaawansowanych kursów.

Liczba uczestników w grupie: 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Liczba godzin: 4

Forma doskonalenia: Warsztat/Kurs

Prowadzący warsztaty:  Renata Luty-Pakuła

Program warsztatów:

• Zapoznanie się z kolejnością czynności przygotowania i wykonania kieszeni ze względu na

funkcję, użytkową, dekoracyjną.

• Poznanie różnego rodzaju kieszeni: 

- w tym najpopularniejszej w szwie bocznym, którą można wykorzystać w bluzkach, sukienkach,

kardiganach, luźnych spodniach,



-  kieszeni  z  wypustką  do  wykorzystania  w  ubraniach  bardziej  eleganckich,  klasycystycznych

sukienkach, żakietach, kurtkach, jako tylne kieszenie spodni,

- kieszeni „ciętej” do spodni/spódnic.

• Uczestnicy  poznają  techniki  wszywania  zamka  błyskawicznego  w  zależności  od

przeznaczenia.

• Nabędą podstawowych umiejętności w odszywaniu dekoltu odszyciem/pliską skośną.

• Przygotują formę i uszyją spódnicę z koła/pół koła.

Inwestycja:  32 zł

Uwagi: 

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

• Na warsztaty prosimy zabrać własne tkaniny, elementy w trakcie szycia,  z  którymi uczestnik ma

problemy np. z wszyciem zamka w poszewkę poduszki, spódnicy, itp.

• 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.


