Тази рокля е идеална за
разходка на плажа по време
на лятната ваканция или пък
просто ще Ви кара да се
чувствате добре, докато си
седите вкъщи. Страхотно е,
че съвсем сами лесно
можете да изготвите
дизайн, в който да
съчетаете хармонични
цветове и да акцентирате
с различни печати.

Копринена
прегръдка

Необходими материали: Оцветяване и щамповане

За копринената рокля

● Основни цветове: Marabu Silk
боя за коприна, 50 мл, Червен
оранж (023), Пастелно син (292),
Смарагд (096) и Карибско син
(091) ● Цветове за печатите:
Marabu Silk боя за коприна, 50 мл,
Аквамарин (255), Резеда (061),
Петрол (092) и Патладжан (039)
● Marabu сгъстител за боя
за коприна, 2 х 50 мл
● Marabu Silk EasyFix монтажно
лепило, 150 мл
● Marabu Decoration & Hobby синтетична
четка, №40
● Комплект на Marabu от 2 валяка
● Marabu шпакла, 6,5 см
● Maradu Арт Печати , 16 см, модели „Барок” (003),
„Ледени цветя” (004), „Ново изкуство” (005)
● Парче креп с дължина 3,40 м и ширина 140 см
(за 38 размер)
● Прозрачно фолио ● Тиксо ● Креда
● Две ролки бежов ластичен конец

Как да ушием роклята
Шев и подгъв: оставете шевовете
и ръбовете по 1 см, горният ръб
трябва да е 2, 5 см, подгъвът 3 см.
Изрежете предната и задната
част на роклята с дължина 82 см
всяка, както и две парчета плат
за презрамки 5 х 38 см, които в
готов вид ще имат ширина 1,5 см.
Маркирайте средата на предната
и задната част, направете
подгъвите и ги фиксирайте с
карфици. С креда отбележете
линиите за ластичното плисе на
разстояние 1 см една от друга,

започвайки от
лявата страна на
плата. Първата линия
трябва да започва 1 см
под подгънатия ръб.
Отбележете общо 20
линии. Нагласете шевната
машина на зигзаг шев и на такава
ширина, че иглата на шевната
машина да не минава през
отбелязаните линии,
разстоянието между всеки бод да
е около 3 см. Сега без обратен
бод зашийте ластичен конец в

началото и края на всяка
линия. Придърпайте всички
ластични конци на ширина
38 см. Завържете здраво на
възли. Направете тегел на
страничните ръбове.
Изминете укрепителен шев и
изгладете на една страна.
Прегънете презрамките по

дължина надясно и
1
направете тегел.
Обърнете презрамките
и направете тесен отстъп
от двете страни. Зашийте
презрамките на горния ръб
на предната страна на
роклята, всяка на разстояние 9 см от
2
средата. Кръстосайте ги и зашийте другите им
краища към задната част на роклята, като всяка
презрамка бъде на 7 см от средата на й. Зачистете
подгъвите на роклята на 1,5 см, подгънете ги
отново и зашийте.

Покрийте работната си площ с
прозрачно фолио и го фиксирайте с
тиксо. Срежете плата на две еднакви
парчета с дължина 1,70 м (предна
и задна част) и ги боядисайте,
използвайки техниката Алаприма.
За тази цел гладко разстелете
мокрия плат върху фолиото и с
движения на четката от единия край
на плата до другия го боядисайте в
посочените цветове – Червен оранж,
Пастелно син, Смарагд и Карибско
.
син (Сн. 1). После прострете плата и
го изсушете със сешоар. За да
фиксирате боята, разстелете плата на
лицевата му страна, върху обратната
2-3 Min.
му страна сложете тънка кърпа и
изгладете с ютията за 2-3 минути на
температура, подходяща за памучни
тъкани. За да щамповате плата,
напръскайте вече изсъхналото
фолио, което използвахте при
боядисването, с монтажното лепило,
оставете го да засъхне за 5-10 мин.
Отгоре разстелете вече изсушения
копринен плат, за да не се мърда,
докато щамповате. Смесете
цветовете за щамповането със
сгъстителя в съотношение 1:1.
Равномерно разпределете
боята в пластмасовата
чинийка с помощта на валяк,
потопете печата и с лек натиск отпечатайте мотива на желаното
място (Сн. 2). Започнете с печата „Ледени
цветя” и цветовете Аквамарин и
Резеда, после с печата „Барок” и цвят
Петрол и накрая с печата „Ново
изкуство” и цвят Патладжан.
Оставете плата да изсъхне,
фиксирайте боята, като
изгладите с ютия.
Всички необходими материали за
осъществяването на идеята може да
откриете в магазини Импресия:
гр. София, ул. Кракра 26
моб. тел: 0898 599 323
гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
моб. тел: 0895 79 54 34

