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Тема:Технологія виготовлення піжамних брюк

Технологія виготовлення поясних виробів. Піжамні брюки.

Піжама - ідеальний одяг для сну, бо не сковує рухи і максимально зручна. Піжама може
бути як дитячої, так і дорослої залежно від розмірів і крою. Зшити просту, придатну для
сну піжаму зможе навіть новачок, користуючись порадами і схемами.

З якої тканини і як зшити піжаму на жінку, дівчину, дівчинку, хлопчика, малюка?

Для створення піжами вам краще вибирати натуральні тканини. Такі тканини ідеально
підходять для сну, в них шкіра буде дихати, не виникатиме парникового ефекту.

До натуральних тканин належать льон, бавовна: американський бавовна, біоматін, бяз
ь, бязь люкс
,
сатин
,
ситець
,
фланель
,
бавовна
,
віскоза
.

Що стосується вибору тканин для піжами для дорослої людини і малюка, то
допускається невеликий відсоток наявності синтетичних домішок в тканини. Для
дорослого цей відсоток вище, ніж для дитини. Також багато що залежить від пори року:
влітку відсоток натуральних тканин повинен бути вище.
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Зшити штани для піжами без викрійки?

Щоб пошити піжамні штани без викрійки вам буде потрібно:
-

будь-які домашні штани
метр тканини
нитки в тон тканини
швейна машинка
крейда або мило
ножиці

Технологія виготовлення піжамних штанів:
1. 1.Складіть тканину навпіл, лицьовою стороною всередину.
2. 2.Поверх тканини покладіть згорнуті по вертикалі домашні штани.
3. 3.За допомогою крейди обведіть штани. Додайте всюди по 1-1,5 см для припусків.
4. 4.Виріжте деталі штанів гострим ножицями.
5. 5.Зшийте деталі:
6. 1.Спочатку зшийте частини сидіння (ширінки).
7. 2.Після цього бокові шви.
8. 3.Для нижніх швів не забудьте підігнути штани на 1 см.
9. 4.У верхній частині (де буде гумка) зробіть загин в 2 см і прошийте прямий рядком.
10. 6.Вставте гумку за допомогою великої шпильки.
11. 7.Штани без викрійки готові.
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