Utež
Danes boste izdelovali uteži iz blaga. Vedno si pomagamo s stojalom za lepilo,
škarjami, ter ostalimi težjimi predmeti, lahko pa izdelamo barvne uteži v obliki
petelinčkov.
Fotografije tega izdelka in ostale izdelke mi (tisti ki še niste) prosim pošljite na
naslov alenka.peternelj@guest.arnes.si

Navodilo za izdelavo

1.Izreži večji ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK ( stranica naj meri 35 cm) . Za blago
lahko uporabiš oblačila, ki jih ne nosite več , ali pa kuhinjski serviete … . Potrebno
je tudi, da izrežeš kljunček, ter rdečo rožo. Če nimaš rdečega in rumenega blaga,
lahko bele koščke blaga pobarvaš z rumenim in rdečim flomastrom.

2.Vsaki stranici NA SREDINI naredi zarezo, ki ti bo kasneje v pomoč
pri šivanju.

3. Šivaš ročno. Uporabi stični vbod. Ko boš zašil(a) vse stranice skupaj, bo tvoja
utež izgledala takole. Vsi trije koti trikotnika, se morajo na vrhu stikati med seboj.

4.Sprva sešij le eno stranico, v kateri dodaj rumen trikotnik – kljunček ( obrnjen
na notranjo stran).
Nato sledita še drugi dve, ki ju zašij kar v enem zamahu, na stičišču vseh treh
kotov trikotnika pa vstavi rdečo rožo ( obrnjen na notranjo stran).

5. Petelinčku na koncu pusti odprtino dolgo nekaj cm, čez katero ga brez težav
obrnem. Tako izgleda sedaj naš petelinček.

6.Da pa bo res opravljal funkcijo uteži, ga napolni s peskom, rižem, mivko … in
odprtino zašij. Utež je gotova. Samo še uporabi.

Viri: Šivanje. 2020. ( Splet, obiskano 8.4.2020). Dostop na naslovu:
https://www.sivalnica.si/2016/10/19/barvne-utezi/

Navodilo za šivanje stičnega vboda ( tisti, ki ste pozabili).

1. Vbod naredimo od spodaj navzgor, nato pa vbodemo za dolžino vboda
nazaj, torej desno ( slika 1 in 2).
2. Nato vbodemo šivanko naprej za dve dolžini vboda in jo povlečemo na
zgornjo stran blaga (slika 3).
3. Zopet naredimo vbod nazaj v prejšnjo vbodno mesto ( slika 4).
Ponavljamo.

