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Lalkę zszywamy od ramienia do ramienia  
i wypełniamy dokładnie nogi, ręce, 
tułów pomagając sobie długim, łagodnie 
zakończonym patyczkiem. Idealnie nada
się pędzel!

Następnie zszywamy od ramion do połowy  
głowy i wypełniamy.

Wypełnioną lalkę całkowicie zszywamy.

Odrysowujemy kształt lalki i szpilkujemy

kierunek szycia

Swadzim k/Poznania – ul. Poznańska 54, Tarnowo Podg., tel.  61 8 950 950, shop@strima.com  

Dekatyzujemy bawełniany materiał lub obficie pryskamy wodą i prasujemy.
Składamy na pół według nitki prostej i szpilkujemy. Przygotowany wcześniej szablon 
przykładamy do materiału i dokładnie odrysowujemy kredą krawiecką lub pisakiem 
znikającym. Wycinamy prostokąt, w którym mieści się odrysowany kształt Balleriny.
Całość dobrze szpilkujemy lub fastrygujemy. 

Odrysowany kontur obrzucamy gęstym ściegiem – zyg zag o szerokości 2,5 mm  
i długości 0,5 mm. Dopasowujemy kolor nici do koloru tkaniny. Przed zszywaniem 
należy uwzględnić położenie metki i zostawić miejsce na jej wszyscie (ok. 1,5 cm).

Potrzebne materiały
• Materiał zasadniczy: długość  70 cm – płótno lub surówka bawełniana
• Tiul: długość 50 cm
• Włókno poliestrowe do wypełnienia
• Farba do tkanin (srebrna), pisak do tkanin (czarny, fioletowy)
• Dodatki: ćwieki, sznureczek ozdobny, gumka okrągła 
• Szablony
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Obszywanie

Odrysowanie

Obszywanie w 3 etapach
Ułatwi nam wypchanie  postaci drobnymi elementami włókna poliestrowego.

Przygotowanie szablonu
Pobrane szablony Balleriny i serduszka drukujemy bez skalowania, wycinamy i sklejamy.
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Do tylnej części gorsetu doszywamy gumkę i ubieramy Ballerinę w gorset lub przypinamy gorset na agrafki.

Gorset – przygotowujemy kawałek bawełnianego materiału, składamy na pół uwzględniając wielkość szablonu-serduszka. 
Front malujemy farbą do tkanin. Po wyschnięciu (ok. 30 min., jeśli użyjesz suszarki do włosów będzie szybciej!) utrwalamy kolor 
prasując przez papier. Przygotowany wcześniej szablon gorsetu-serduszka przykładamy do materiału i dokładnie odrysowujemy 
kredą krawiecką lub pisakiem znikającym. Do pomalowanej warstwy możemy przymocować elementy ozdobne, np. ćwieki. 
Cekiny, agrafki, guziki i inne ozdoby możesz przymocować już po uczyciu.
Przygotowujemy tiul. Wycinamy 2 prostokąty o wymiarach: 150 cm – szerokość, 15 cm.

Dla zaawansowanych – odrysowany gorset-serce szpilkujemy i wycinamy. Tiul marszczymy i przymocowujemy fastrygą do dolnej 
części gorsetu. Obie części gorsetu-serca zszywamy na lewej stronie. Zostawiamy ok. 5 cm nie zszyte. Przez powstały otwór 
wywracamy całość na prawą stronę i wypychamy gorset włóknem poliestrowym. Nie zszyty kawałek zamykamy ręcznie. 

Dla początkujących – (w tym przypadku pamiętajmy o tym, by nie wyciąć serca przed zszyciem!) tiul marszczymy i przymocowujemy 
fastrygą do dolnej części odrysowanego gorsetu-serca i zszywamy całość jak postać (zyg zag – patrz Odrysowanie, Obszywanie)  
Zostawiamy ok. 5 cm nie zszyte. Przez powstały otwór wypychamy gorset włóknem poliestrowym i zszywamy do końca. 
Obcinamy nadmiar materiału tak, jak w przypadku sylwetki. 

Spódniczka – z tiulu wycinamy prostokąt o wymiarach: 150 cm – szerokość, 30 cm – długość. Składamy na pół tak, by powstał 
prostokąt 150 cm x 15 cm. Przeszywamy wzdłuż złożenia pozostawiając tunel o szerokości ok. 1 cm na wciągnięcie gumki. Do gumki 
przypinamy agrafkę i przeciągamy gumkę przez tunel. Związujemy na końcu i modelujemy spódniczkę. 

Fastryga –
przymocowanie tiulu do gorsetu (serca)

Tył –
przyszycie gumki mocującej gorset

Postać wycinamy bardzo blisko krawędzi szwu, najlepiej nożyczkami hafciarskimi.
Farbą oraz pisakiem do tkanin i możemy starannie namalować charakterystyczne elementy lalki: włosy, body, rękawiczki, skarpetki, 
twarz, etc.

Ubieramy Ballerinę

Swadzim k/Poznania – ul. Poznańska 54, Tarnowo Podg., tel.  61 8 950 950, shop@strima.com  

Wycinanie i dekorowanie sylwetki
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Uszyj Ballerine na... Ballerinie!,

cylinder

standard

xxl

FLOWERS

NS106 

Szpilki stalowe
główki kwiatki

28 mm
38 mm

Agrafki

TEXI 4015

Kredki krawieckie zestaw: biała + kolor purple 48 h

pink 24 h

40058 40059 40060 40061

130/705 H

Kreda znikająca

426 - 4” 10 cm

TEXI 4018

Nożyczki hafciarskie

Kreda kolorowa

MP-170-W P
Kredka do tkanin, biała, z pędzelkiem

Pisaki znikające

Nożyczki z tytanowanymi ostrzami
22 cm

Igły uniwersalne Schmetz 

Kuferek z uchwytem na akcesoria
35 x 16 x 12 cm

Zwijana miarka 
krawiecka 150 cm

B-1006-1

SAFETY PIN SN28/1
SAFETY PIN SN38/2

TEXI 4013

Ti812

PICCO DECOR B/W FLOWER

Ballerina
Maszyna do szycia, 200 programów,
stolik powiększający pole pracy 
w zestawie

http://pl.strima.com/item/1033212/
http://pl.strima.com/items/?query=texi+4015
http://pl.strima.com/item/129241/
http://pl.strima.com/item/129242/
http://pl.strima.com/item/129243/
http://pl.strima.com/item/129244/
http://pl.strima.com/item/139248
http://pl.strima.com/item/129591
http://pl.strima.com/item/1036319/
http://pl.strima.com/item/1035685/
http://pl.strima.com/item/1035536/
http://pl.strima.com/items/?query=safety+pin
http://pl.strima.com/items/?query=safety+pin
http://pl.strima.com/item/1036313/
http://pl.strima.com/items/?query=ti812
http://pl.strima.com/items/?query=picco+decor
http://pl.strima.com/item/1038717/


Wykrój 

by zachować odpowiednie proporcje, drukuj bez skalowania  

wydrukowane strony przytnij zgodnie z paserami, złóż według numeracji i sklej

Texi Ballerina

designed by Ela Cios
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