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SNEHULIENKA A 12 MESIAČIKOV
Rok 2017 začíname novým projektom s rozprávkovým názvom.
Verím, že sa Vám výsledný patchwork-quilt bude páčiť.

JANUÁR
Začneme jednoduchým blokom, kde si vysvetlíme aj názvy jednotlivých častí.
Ukážeme si, ako ich jednoducho a zrýchlene ušiť.
Tu je BLOK zvaný JANUÁR – jeho rozmer je 30 x 30 cm.

Všimneme si čierne čiary, ktoré rozdeľujú blok na jednotlivé časti.
Malý štvorec má rozmer 5 x 5 cm (tento rozmer je po ušití, pri rezaní nezabúdame
ne prídavok na šev).
Poďme si ich pomenovať:

Môžeme začať rezať jednotlivé časti.
Začíname najjednoduchšími – 4 x oranžové štvorce, 4 x zelené štvorce a 1 x ružový
veľký štvorec.
Štvorec má mať rozmer po ušití 5 x 5 cm. My však počítame
s prídavkom na šev, viď obrázok – sivá farba okolo štvorca.
Ja zakaždým pripočítam k danému rozmeru 1,5 cm, t.j. vyrežem
štvorec s rozmerom 6,5 x 6,5 cm. Rovnako si vyrežeme aj zelené
štvorce.
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Ružový štvorec je väčší, má rozmer po ušití 10 x 10 cm.
Opäť počítame s prídavkom na šev, pridáme k rozmeru
1,5 cm a vyrežeme štvorec s rozmerom 11,5 x 11,5 cm.

Jednoduché štvorce máme narezané, pustíme sa do zložitejších, ale čoskoro
pochopíme, že sú celkom jednoduché.
Tieto štvorce nazývame POLENÉ – vidíme, že je to štvorec, ktorý sa
skladá z dvoch trojuholníkov odlišných farieb.
Teraz si ukážeme, ako jednoducho sa k nim dopracujeme.

Vyrežeme si 2 x oranžový a 2 x sivý
štvorec s rozmerom 11 x 11 cm
(tu sú už pripočítané prídavky na
šev).
Položíme ich na seba lícom k lícu
a prešijeme po obvode (viď
prerušovaná čiara). Potom ich
prerežeme po diagonále (viď
červená čiara). Po prerezaní si
otvoríme jednotlivé časti a zažehlíme
švy.
Zistíme, že štvorce sú
cca o 2 mm väčšie, orežeme ich na
správny rozmer, teda jeden polený
štvorec má rozmer 6,5 x 6,5 cm
s prídavkom na šev.
Zistili sme, že sme naraz vytvorili 4 polené štvorce, teda presne toľko, koľko
potrebujeme.
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Tento tvar nazývame LETIACA HUS. Ukážeme si, ako sa
k nej dopracujeme. Rozmer Letiacej husi bude mať rozmer
10 x 5 cm (s prídavkom na šev – 11,5 x 6,5 cm).
Potrebujeme 1x veľký biely štvorec a 4 x malé sivé štvorce.
Biely štvorec má rozmer 14 x 14 cm.

Sivý štvorec má rozmer 8 x 8 cm.

Na biely štvorec položíme lícom k lícu dva malé sivé
štvorce, narysujeme si uhlopriečku (viď červená čiara), od
nej si narysujeme šírku pätky (viď modrá čiara) a prešijeme
po modrej čiare. Po zošití prerežeme po červenej čiare.

Získame zvláštny tvar, ktorý rozžehlíme.

Na tento zažehlený zvláštny tvar opäť priložíme lícom k lícu
malý štvorec.
Naznačíme si diagonálu (viď červená čiara) a prešijeme na
šírku pätky (viď modrá čiara). Prerežeme po červenej čiare,
zažehlíme švy a máme dokončené Letiace husi.
Zistíme, že Letiace husi sú cca o 2 mm väčšie, orežeme
ich na správny rozmer, teda celkový rozmer má byť 6,5 x
6,5 cm s prídavkom na šev.

Takto sme si pripravili 4 Letiaci husi naraz.
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Zopakujeme to aj pri farbe tyrkysovej a modrej.

Tu potrebujeme tyrkysový štvorec s rozmermi 14 x 14 cm.

Modrý štvorec má rozmer 8 x 8 cm.

Máme pripravené všetky dieliky a môžeme ich zošívať 
Poukladáme si ich v správnom poradí – viď obrázok.
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Môžeme postupovať podľa čísel a zošívať
takto jednotlivé dieliky.

Zošité dieliky si poskladáme do správneho
poradia a opäť zošijeme dokopy.

Náš prvý BLOK je dokončený.

Už teraz sa teším na FEBRUÁR 
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