
TUTORIAL:
VESTIT SENZILL
PER L'ESTIU

Farem els patrons i confeccionarem un vestit

molt senzill amb teixit elàstic i goma a la

cintura.

 

MATERIAL:

*Paper, llapis i tisores

*1 metre o 1,20 metres de teixit elàstic

*goma elàstica de 1 cm de gruix

 



PATRONS
Al marge esquerra del paper, dibuixem
un rectangle de les següents mides:
 
 
AMPLE: La mida del contorn de la
nostra cadera dividida entre 4 + 2 cm
 
exemple: 100/4= 25+2= 27cm
 
ALT: Llargada del vestit, des del coll .
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Ens mesurem el llarg de pit des del coll, i fem

una línia horitzontal.

 

Exemple: 24 cm

 

Des del marge esquerre superior, posem

9 cm cap a la dreta i uns 20 cap abaix. 

 

Aquests 20 cm són l'escot, així que el

farem lo escotat que vulguem.
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Repassem bé el contorn del vestit.
A la part dreta inferior, hi podem afegir
3 cm si volem que ens quedi més evasé
 
Per poder aprofitar el mateix patró per
la part del davant i la del darrere, li
afegim l'escot de l'esquena, baixant
3cms des de la cantonada esquerra
superior. 
 



Retallem el patró d'aquesta manera.

Marquem una línia on anirà la goma a sota el

pit, uns 4 cms més aball de la línia de pit.



A TALLAR
Per fer la part del darrera, dobleguem
la tela d'aquesta manera, i posem el
patró ben al marge, sense deixar tela
sobrant (al llom) Així quan tallem ens
sotirà una peça sencera i simètrica.
 
Marquem una línia a 1 cm del patró. Al
baix en deixem 2cms.
 
Tallem per la línia vermella



La part del davant la farem en dues parts, per

tant, posarem el patró 1 cm separat del marge

del paper (no com la part del darrer a que era

al llom).



Per poder marcar l'escot, dobleguem el

paper per la línia.

 

Marquem amb una línia vermella tot al

voltant com hem et amb la part del

darrera.

Un cop retallat per la línia, obrim amb les

tisores per la part que queda doblegada.

 

Com que al posar el patró, ja hem deixat 

1cm de marge, ja tenim el cm de costura

que necessitem per unir les dues peces.



MUNTEM
 Marquem bé a la tela tant la línia de sota

pit per on anirà la goma, com el límit del

forat de la màniga, que és la línia de pit.

 

Començem a cosir a 1 cm, unint les

espatlles del davant amb les del darrera, i

els laterals partint de la líni a de pit,

deixant així oberta la part per que ens farà

de màniga.



Per poder cosir a 1 cm sense haver de marcar

una línia, simplement hem de

moure l'agulla cap a l'esquerra, creant així

una distància entre aquesta i el final de la

pota, de 1 cm just.

 

En algunes màquines hi ha un botó per moure

l'agulla, però en la majoria està en la roda

del zig-zag, en la posició 5 que té un

símbol ovalat amb un punt a l'esquerra.

 

Recordeu rematar sempre tant al principi com

al final amb la palanca de retrocés.



En ser un teixit elàstic que no es
desfila, podem deixar-lo sense rematar,
peró si teniu verlock o voleu que quedi
més polit, podeu fer un zig-zag com el
de la imatge.
 
Recordeu que el zig-zag ha de quedar
just al marge, no a dins la tela.



Un cop unides la part del darrere amb les

dues del davant, fem la bora al voltant del tot

l'escot

 

.La farem doblegant 0,5 + 0.5 cms de manera

que quedi com a la imatge. I ho farem tot al

voltant agafant davant i darrere.



Al ser una bora de 0.5 cms podem deixar

l'agulla al centre i cosir arran de pota.

Al posar-lo del dret, ens ha de quedar

com en la imatge. Després ho planxem bé



El següent pas és unir els dos davants per

el centre. Així que ajustem bé les dues

parts per tal que ens quedin els escots a

la mateixa alçada.

En aquest cas és millor no fer zig-zag per

tal que podem obrir les costures i

planxar-les obertes. Quedarà molt millor

acabat.



Així és com ens ha de quedar un cop
cosit i planxat.
 
És importat planxar sempre les
costures de totes les peces que
confeccionem, ja que el resultat
que obtindrem és més professional.



Per fer el baix del vestit,
fem com amb l'escot però
doblegant 1 + 1 cms. Com
a la primera imatge.

En canvi per rematar les
mànigues, aprofitem el
dobleg que crea la
costura lateral, i cosim
només al centímetre,
sense doblegar 2 cops.



POSEM LA GOMA

Tallem un troç de goma de la mida del

nostre sota pit (amb la goma estirada)

Tanquem la goma cosint els extrems, i la

dividim en 4 parts iguals posant agulles.

En el vestit també fem 4 parts iguals:

laterials, centre del davant i centre del

darrera.

Posem la goma com en la imatge, i unim

les agulles per les divisions que hem

marcat.



Per cosir la goma,
posarem el zig-zag amb
una puntada una mica
llarga, i estirant la goma
amb la mà dreta, per tal
de conseguir que quedi
lo més tensa possible i
s'adapti bé al teixit.

En la segona imatge
podeu veure com va
quedant la goma
fruncida.



El posem del dret, i ja tenim el vestit
acabat!
 
Variacions:
 
El vestit el poseu fer més evasé,
depenent del resultat que vulgueu.
Així doncs, també podeu posar la goma
a l'alçada de la cintura, o simplement
no posar goma i que quedi com una
samarreta llarga.
 
 
 
                  Tutorial: Judith Santacana Gil


