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H

ola un altre cop, qsidors i qsidores! Hi ha
peces de roba que ens fan sentir més guapos i guapes, oi? Són aquelles peces màgiques que sigui el dia que sigui, quan te
les poses et sents millor, i t’il·luminen la
cara! I com les podem identiﬁcar? Doncs la veritat és
que varia segons el nostre estil i depèn dels colors que
ens agraden i afavoreixen, però normalment són
aquells colors vius que ressalten el millor de tu. Jo ja sabeu com sóc, i penso que si a més tens un vincle amb
la peça, que sigui còmode, però que també quan la portes posada t’han passat coses màgiques perquè ets
sents bé... Resum: t’afavoreix perquè et fa sentir genial!.
I la brusa d’avui és d’aquestes!
Les meves amigues, i sobretot les grans amigues,
quan em regalen coses, no m’obsequien regals habituals, sempre em porten teixits. I m’encanta! Perquè
després aquell teixit/regal conté l’essència de la meva
amiga! Aquesta me la va portar una amiga que va pensar en mi al veure-la. Us ensenyo a fer-la, copiant-la
d’una altra peça. Jo he triat aquesta forma, però podeu
triar la peça que voleu i la repliquem, som-hi!
(Nivell: Mig!... però no és molt difícil!). 

 Recordeu que si
copieu d’una peça
de roba de punt a un
teixit pla (que no tingui elàstic), us quedarà la peça més petita; per tant, doneu-li més folgada/amplada.
 Màniga ranglan és
aquella que no té la
costura a la cisa,
sinó que travessa el
muscle (si teniu
dubtes busqueu el
google).
 No apreteu molt la
goma de cordó a la
canilla, doncs després perd elasticitat.

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!

E

Propostes
 Us convido a assistir a la Setmana de la
Moda de Girona
(www.gimoda.cat);
del 9 al 12 de juny,
desfilades, dissenyadors cracks, talent, moda sostenible...

Més informació: www.qstura.cat

 Material necessari: Un metre de teixit estampat de polièster (bona imitació a seda);
peça per copiar; goma de cordó per cosir a
màquina; màquina de cosir; agulles; fil; i tisores.

Gerent d’Espai de Qstura i d’Escola de Qstura Professional

Aprèn
més coses

2. Cosir i provar:
Cosirem primer les
mànigues ranglan,
agulles, embastar,
cosir i passar overlock si la teniu. Després cosim els laterals i fem el mateix
procés, ens l’emprovem i si tot és correcte, podem fer la
vora de baix amb
una gira doble.

1. Copiar i tallar: En primer lloc, agafem la peça
de roba que copiem (hem de buscar-ne una que
sigui el màxim igual que la que volem; és cert
que es poden fer uns retocs, però millor els mínims) i copiem exactament el patró de les peces
en un paper de manila, o bé en el mateix teixit si
ens veiem amb cor de fer-ho i de ser precisos (jo
he triat una màniga ranglan) Ho tallem a la roba
deixant un marge de costura.

3. Acabant: A l’escot de dalt només hi farem un cargolillo (punt
molt petit i junt) amb l’overlock o
la màquina. Un cop fet just a la
vora de dalt, prepararem la màquina de cosir amb goma de cordó a la canilla, i fil de polièster a
la part de dalt, i amb un punt a
màquina normal cosirem a mida
de pota (un centímetre) just a
dalt per fer el frunzit. És important cosir amb el teixit estirat,
perquè després tingui l’elasticitat del cordó. Feu dos repunts,
així aguanta més... També li farem al baix de la màniga. El resultat és molt xulo!

