Espai creatiu

Diumenge, 7 de maig de 2017

Dominical

15

 Si us agrada la cintura de la goma més
ajustada, l’estireu
una mica més; si pel
contrari més folgada, en deixeu anar!
 Aquesta faldilla es
pot fer amb mil mides formes i colors!
I qui ha dit que això
ha de ser una faldilla i no un top amb
una tireta?
 Som-hi, encara sou
a temps de fer-vos
una peça especial
per Temps de Flors!

H

ola un altre cop, qsidors i qsidores! Avui estic inspirada! Arriba el bon temps i amb ell
sembla que la gent està més contenta, això
fa que sigui més fàcil el dia a dia... Què
serà? És perquè ja arriba Temps de Flors?
És perquè el sol ens transmet la seva energia? És perquè Qstura celebra els seus 10 anys? Sí, 10 anys de l’inici de tot! I per celebrar-ho ens trobarem tots els amics
de Qstura el 12 de maig entre les cinc de la tarda i les
nou del vespre a l’Avinguda Ramon Folch de Girona!
Ets amics de Qstura? Doncs t’hi esperem! Tenyirem Girona de lila!
La proposta que us faig avui és dels primers projectes que s’ensenya als alumnes a l’Escola. Per què?
Doncs veureu que no té cap complicació i sempre té
un resultat molt bo! Tant bo que quan l’he fet m’he animat a fer-ne dues més! Estupendes!
Us convido a que observeu totes les peces de roba
que tingueu al davant i que penseu com les poden haver tallat i cosit, aprendreu molt només observant!
(Nivell: Baix... De veritat, aquest és fàcil!). 

1. Tallem: Primer tallarem la roba. És
ben senzill, fem un rectangle per
l’alçada que vulguem. Jo marco 50
centímetres (recordeu que hem de
comptar 3 centímetres a dalt i 3 a baix
de més); per tant, 56 centímetres de
llarg, per l’amplada dels nostres
malucs més 10 centímetres perquè no
ens vagi molt justa. Així, tallem un
rectangle de 56x110 cm.

 Material necessari: Un metre de roba de cotó; un metre de goma
plana; màquina de cosir; agulles; fil; tisores.

2. Cosim: Posem agulles de cap,
passem una embasta i cosim a
màquina la costura lateral que farà la
forma de la faldilla.

3. Vores i goma: Ara ja podem fer una
vora a baix, fent dues gires i posant
agulles, embasta i cosint a màquina
(deixant uns 2 centímetres sense
cosir). També ho farem a dalt, tenint en
compte de fer una gira amb l’amplada
de la goma plana (1,5 cm. per
exemple); amb un passagomes o bé
una agulla imperdible entrarem la
goma per l’espai de 2 centímetres que
no hem cosit i a poc a poc donarem la
volta, ens prendrem la mida i cosirem
la goma a la mida de la nostra cintura.

Comparteix
 Si ho desitges,
també pots compartir projectes nous o
fer consultes mitjançant:
silvia@qstura.cat.
 Segueix-nos el primer diumenge de
cada mes al Dominical del Diari de Girona!

Propostes
 Avui us convidem a
venir-nos a veure el
dia 12 de maig davant de Correus per
tenyir Girona de lila!
Us ho passareu d’allò més bé.
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