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Części wykroju od 1 do 8 i 10
na arkuszu D, czerwony kontur
Rozm. 36 33333

Rozm. 38 44444

Rozm. 40 55

Rozm. 42 66666

Rozm. 44 77777

ze str. 23
Rozm. 36, 38, 40, 42, 44
Długość tyłu ok. 93 cm

Skroić
z materiału wierzchniego
1  przód 2 razy
2  tył 1 raz z podwójnie złożonego
 materiału
3  rękaw 2 razy
4  rygielek rękawa 2 razy
5  odszycie przodu 2 razy
6  odszycie podkroju szyi tyłu 1 raz 
 z podwójnie złożonego materiału
7  kołnierz 2 razy z podwójnie 
 złożonego materiału
8  stójkę kołnierza 2 razy 
 z podwójnie złożonego materiału
10  worek kieszeni 2 razy
a  patkę 2 razy
Z podszewki skroić: części 1 i 10 do 
linii podszewki, część 2 do linii pod-
szewki i na środku tyłu z fałdą gwa-
rantującą swobodę ruchów szer.  
2 cm, część 3.

Tkaniny i dodatki
Polecane tkaniny: wełniane.
Oryginalny materiał: tkanina wełnia-
na, podszewka.

Dodatki: flizelina H410, 2 guziki, pła-
ski guzik wewnętrzny.

Wykrój
Przed skrojeniem
Wykrój przekalkować z arkusza, 
uwzględniając linie i dane dla modelu 
121. Części 2 i 2 a skleić na liniach 
styku. Części wykroju przypiąć do ma- 
teriału zgodnie z planem układu 
wykroju. Część a narysować bezpo-
średnio na materiale. Na wykrój z pod- 
szewki odszycie tyłu (część 6) ułożyć 
na tyle (część 2), narysować szero-
kość odszycia = linia podszewki.
Zapasy na szwy i podłożenie
Radzimy dodać 1,5 cm zapasu na 
szwy i brzegi, 4 cm na podłożenie  
i podłożenia rękawów, części z pod-
szewki skroić z zapasem szwu i na 
podłożenie szer. 1,5 cm.

Wykaz części wykroju

Plany układu wykroju

121 Płaszcz dddd

Zużycie materiału

Tkanina wełniana szer. 145 cm

Wymiary części a
Rozm. 36 38 40 42 44 Szer. dla wszyst- 

kich rozm. (cm)Długość (cm)

a 21 15

Rozm. 44 

Materiał złożyć zgodnie z planem układu wykroju, prawą stroną do środka.  
Na wełnie uważać na kierunek włosa. Części zaznaczone przerywaną linią 
ułożyć zapisaną stroną w dół.

Rozmiary 36 38 40 42 44

Szerokość (cm) Zużycie materiału (m)

Tkanina 
wierzchnia 145 2,90 3,00 3,05

Podszewka 140 1,55 1,85

Rozm. 36–44

Wkład: patrz szare części na planie 
wykroju, wzmocnić wkładem rów-
nież zapasy podłożenia i podłożenia 
rękawów. Wkład naprasować na 
wierzchu kołnierza. Na przodach na- 
prasować nad linią nasady patki pa- 
sek wkładu szer. 4 cm.

Szycie
n Rygielki rękawów złożyć wzdłuż, 
prawą stroną do środka. Zszyć długie 
brzegi. Rygielki wywrócić, zapraso-
wać brzegi. Rygielki ułożyć pomiędzy 
poprzecznymi kreskami na rękawach, 
otwarte końce przyfastrygować do 
zapasów szwów.
n Zszyć zaszewki przodów. Głę-
bokości zaszewek naciąć na środku, 
przyciąć i rozprasować, szpiczasty 
wierzchołek zaprasować płasko.
n Kieszenie z patką: patki złożyć 
wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć 
wąskie boki. Zapasy szwów przyciąć. 
Patki wywrócić i zaprasować, przy-
szyć do przodów wzdłuż zaznaczonej 
linii nasady, prawą stroną do prawej, 
patki skierowane są do środka przo-
du. Worki kieszeni z materiału uło- 
żyć naprzeciwko patek na przodach  
i przyszyć w odległości 1,5 cm od 
szwu nasady patki. Należy uważać, 
aby te szwy były na końcach ok.  
7 mm krótsze niż szwy nasady patek. 
Naciąć pomiędzy szwami, do końców 
szwów naciąć ukośnie. Uważać, aby 
przy nacinaniu nie uszkodzić kieszeni. 
Worki kieszeni wciągnąć pod spód, 
patki zaprasować na wloty. Worki 
kieszeni z podszewki przyszyć od 
spodu do zapasów szwów nasady 
patek. Małe trójkąty na końcach na- 
cięć wciągnąć pod spód i przyszyć do 
worków kieszeni. Worki zszyć. Wąskie 
boki patek przyszyć ręcznie tak, by 
ściegi były niewidoczne na prawej 
stronie.
n Zszyć szwy ramion, wdając tył. 
Szwy ramion zszyć także na odszy-
ciach. Rozprasować zapasy szwów.
n Kołnierz z rewersem: odszycie przy-
piąć do kurtki, prawą stroną do pra-
wej. W rogach wdać nieco rewers. 

Przyszyć odszycie wzdłuż brzegów 
przodów i brzegów rewersu aż do 
poprzecznej kreski. Przyciąć zapasy 
szwów. Odszycie pozostawić na razie 
ułożone na kurtce prawą stroną na 
prawej. Części stójki przyszyć do czę-
ści kołnierza. Zapasy szwów przyciąć 
i rozprasować. Szwy ostębnować 
wąsko po obu stronach. Zszyć ze so- 
bą części kołnierza na zewnętrznych 
brzegach, wdając nieco wierzch koł-
nierza, zaczynając i kończąc na wąs- 
kich bokach dokładnie na linii szwu. 
Kołnierz wywrócić, zaprasować brze-
gi. Kołnierz włożyć pomiędzy kurtkę 
a odszycie. Spód kołnierza przyszyć 
do podkroju szyi kurtki, wierzch koł-
nierza do odszycia. Zapasy szwów 
nasady kołnierza na zaokrągleniach 
wielokrotnie naciąć i rozprasować. 
Odszycie zawinąć pod spód. Spiąć ze 
sobą dokładnie szwy nasady kołnie-
rza. Odszycie tyłu ułożyć w górę  
i zszyć ze sobą zapasy szwów tuż 
obok szwu nasady kołnierza. Odszy- 
cie ułożyć w dół.
n Zszyć szwy boczne.
n Odszycia na dolnych brzegach 
przodów jeszcze raz ułożyć płasko. 
Zapasy podłożenia zaprasować pod 
spód i przyszyć luźno ręcznie. Od- 
szycia ułożyć z powrotem pod spód.
n Zszyć szwy rękawów. Zapasy podło-
żenia rękawów zaprasować pod 
spód i przyszyć ręcznie.

n Wszyć rękawy.
n Na tyle z podszewki zaszyć fałdę 
gwarantującą swobodę ruchów od 
dołu na dł. ok. 8 cm, powyżej sfastry-
gować. Fałdę zaprasować w jedną 
stronę, na górnym brzegu przyfa- 
strygować. Zszyć szwy na częściach  
z podszewki. Wszyć rękawy z pod-
szewki.
n Podszewkę przyszyć prawą stroną 
do prawej wewnętrznego brzegu od- 
szycia, zapasy dolnych brzegów od- 
szycia jeszcze raz układając w dół. 
Podszewkę podwinąć wzdłuż brzegu 
podłożenia, brzeg złożenia lekko za- 
prasować i płaskim łukiem podsunąć 
w górę, przypiąć do zapasu podłoże-
nia. Przyszyć odszycia i podszewkę. 
Nadmiar długości na podszewce uło-
żyć w dół i lekko zaprasować. Pod- 
szewkę rękawa podwinąć i przyszyć 
do zapasów podłożenia rękawa.
n Na przodach uszyć dziurki na guziki 
zgodnie z oznaczeniem, na lewym 
przodzie na guzik wewnętrzny. 
Przyszyć guziki zgodnie z oznacze-
niem, na prawym przodzie ujmując 
od spodu wewnętrzny guzik.
n Środek rygielków rękawa przyszyć 
do rękawów kilkoma krótkimi ściega-
mi, nie przekłuwając igłą na wierzch-
nią stronę rygielków.

Podszewka szer. 140 cm
Rozm. 36–42


