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Alternativní postup
k návodu Jordan Fabric
ttps://czjordanfabrics.glopalstore.com/collections/quiltpatternstools/products/chain
linkthequiltfactorypatternqf1907digitaldownload

Paní Marťyna Mathiel
zveřejnila na FB ve skupině
Patchworkování tuto deku.
Jelikož šiji technikou rychlých
postupů, napadlo mě, jak
tento návod upravit a použít
trochu jiný postup a mít méně
švů. Navíc vám chci ukázat
další varianty sesazení.
Doufám, že bude pro vás
tento článek přínosem.

JitkaNitka

Tento symbol znamená šití po lince. Podle nákresu i nakreslíte na rubovou stranu
dílku úhlopříčku a přesně po ní šijete. Potom přebývající roh odstřihnete a
sežehlíte. Je to postup šití odšitého rohu. Podrobně se o šití rychlých postupů
dovíte v knize, "Patchwork pro každého" autorů Jitka Chumchalová a Karla Altman
nová která na podzim 2021 vyjde v nakladatelství GRADA.
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Na jeden blok potřebujete 4 bílé čtverce a, 4 světlešedé čtverce a, 4 tmavěšedé (barevné)
obdélníky b. Ušijete 2 obdélníky B+ a 2 obdélníky B. POZOR bloky B jsou zrcadlově otočené a
tak sledujte pozorně nákres.

Na dva barevné obdelníky položíte jeden bílý čtverec a na druhý jeden šedý čtverec. Na každý
čtverec nakreslíte úhlopříčku podle schématu. Jsou zrcadlově otočené. Po úhlopříčce ušijete a
odřežete přebytečný roh. Sežehlíte a dostanete dva obdelníky se zrcadlově odšítým rohem.

Na ušité obdelníky položíte na pro
tilehlou stranu čtverec druhé barvy,
na každý čtverec nakreslíte
úhlopříčku podle schématu. Jsou zr
cadlově otočené. Po úhlopříčce uši
jete a odřežete přebytečný roh.
Sežehlíte a dostanete dva obdelníky
se zrcadlově odšítými rohy.

Stejný postup opakujete s dalšími dvěma barevnými obdélníky. Máte hotové bloky B+ a B.
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V původním návodu byly sešity 4 pruhy ze čtyř barev. Paní Marťyna Mathiel použila pouze 3
barvy. Proto jsem v návodu použila prostřední pruh širší a tím zrušila jeden šev, ale šířka pruhu
zůstává stejná. Pozorně sledujte návod a šijte podle schématu.
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Nyní sesadíte blok. Nejdříve sešijete bloky B+ a B do středového obdélníku. Při sešívání si
kontrolujte zámečky všude, kde to půjde. Jak na šití zámečků je opět podrobně vysvětleno v
knize "Patchwork pro každého"
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Dílky
Velikost v cm
s přídavkem

na šev

Velikost v
palcích

s přídavkem
na šev

Velikost v cm
s přídavkem

na šev

Velikost v
palcích

s přídavkem
na šev

Velikost v cm
s přídavkem

na šev

Velikost v
palcích

s přídavkem
na šev

a 9 x 9 3½ x 3½ 6,5 x 6,5 2½ x 2½ 11,5 x 11,5 4½ x 4½

b 9 x 16,5 3½ x 6½ 6,5 x 11,5 2½ x 4½ 11,5 x 21,5 4½ x 8½

c,x 9 3½ 6,5 2½ 11,5 4½

d 16,5 6½ 11,5 4½ 21,5 8½

A 9 x 31,5 3½ x 12½ 6,5 x 21,5 2½ x 8½ 11,5 x 41,5 4½ x 16½

B 9 x 16,5 3½ x 6½ 6,5 x 11,5 2½ x 4½ 11,5 x 21,5 4½ x 8½

BLOK 12½ x 12½ 21,5 x 21,5 8½ x 8½ 41,5 x 41,5 16½ x 16½31,5 x 31,5

Přišijete bloky A a opět šijete na zámeček. Tím máte hotový celý blok.

Rozměry dílků a bloků
Pro vaši potřebu jsem spočítala všechny rozměry jak v centimetrech, tak v palcích. Jsou 3 vari
anty velikostí výsledných bloků: modré 31,5 x 31,5 cm / 12½ x 12½", žluté 21,5 x 21,5 cm / 8½
x 8½" a červené: 41,5 x 41,5 cm / 16½ x 16½". Výpočty na odšité rohy jsou jednoduché a
všechny vzorce a postupy na počítání rychlých postupů najdete podrobně v knize "Patchwork
pro každého".
Pokud znáte pravidla počítání rychlých postupů, není problém si změnit velikost bloku podle
potřeby nebo převést cm ↔ palce. Výpočty uvádím jak v centimetrech, tak v palcích, protože
někdo šije v cm a někdo v palcích. Pokud šijete podle pravidel, je jedno v jaké míře šijete, jen je
potřeba si uvědomit, že přídavky na šev jsou v každém systému jiné a tím i výpočty. V knize je
všechno podrobně popsáno a vysvětleno.
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Pokud máte jakýkoli vzor, není většinou jen jedna
možnost jeho sesazení do výsledného quiltu. Na
schématech máte různé varianty a navíc jde použít i
část bloku a vytvořit nový vzor, nebo vzor skombi
novat se sesazovavím proužkem. V této variantě je
blok A použit jako sesazovací proužek a máte úplně
jiný vzhled deky a přitom šijete pořád to samé.
Mě se kombinace se sesazovacím proužkem moc
líbí a proto jsem ji i rozkreslila.
Na patchworku je nejlepší, že se s ním dá hrát a
tvořit různé varianty.

Věřím, že jsem vás inspirovala zkusit další varainty šití a naučit se používat rychlé postupy,
které práci usnadní. Budu ráda, pokud ukážete svoje výtvory a podělíte se o své zkušenosti a
postřehy při šití.




