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Jeśli wziąć pod uwagę okoliczności, w jakich
przyszło nam ostatnio żyć i pracować, to ten
rozdział powinien zaczynać książkę. Dres bowiem awansował do czołówki ulubionych elementów garderoby wśród osób, które w czasie
pandemii przestawiły się na tryb pracy zdalnej
i więcej czasu spędzają w domu. Chociaż
kiedyś niespecjalnie za dresem przepadałam,
to wiem, że moda jest przewrotna, więc: nigdy
nie mów nigdy! Tak, w końcu bardzo polubiłam dresy i postanowiłam skończyć to wydanie
wykrojem właśnie takiego zestawu, tyle że
również w wersji męskiej.
Każda kolejna książka była przyjmowana z entuzjazmem, ale wiem, że wśród odbiorców nie
brakowało tych, którzy czekali na coś w wydaniu męskim. Oto mały ukłon w ich stronę –
wykrój dla panów. Oczywiście szyjące panie,
poza tym, że wreszcie będą mogły uszyć coś
dla syna, męża, partnera, ojca, brata, kolegi,
śmiało mogą użyć tego wykroju i stworzyć
zestaw dla siebie. Zwłaszcza jeśli są fankami
przenoszenia męskich fasonów do swoich szaf.
Zdradzę, że pierwotnie miałam uszyć dres dla
męża i jego tu trochę pomęczyć, ale, jak widać,
wyszedł mi całkiem fajny damski set! Słowem:
korzystając z tego wykroju, można wykreować
modne i wygodne dresy dla całej rodziny.
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Bluza
Bluza jest w stylu unisex, nie zauważysz większej różnicy między formą damską a męską,
może głównie w rozmiarach. W damskiej wersji
proponuję wybrać mniejszy rozmiar, niż nosisz,
a w męskiej – standardowo.
Kaptur bluzy ma tunelik, do którego wciągniemy
wiązadło. Przygotuj więc potrzebne akcesorium:
tasiemkę, sznurówkę lub sznurek bawełniany.
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Wykrój
Na schemacie wykroju znajdziesz:
 przód,
 tył,
 rękaw,
 ściągacz do wykończenia rękawa,
 ściągacz do wykończenia dołu,
 kaptur (wytnij dwa razy).
Oraz do wersji bez kaptura:
 odszycie dekoltu.
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zy jemy!
Krok 1.
Wybierz swój rozmiar (tabelę rozmiarów znajdziesz w rozdziale 1.). Odrysuj
szablon w swoim rozmiarze na papierze,
wytnij – i baza gotowa. (Na zdjęciach
pokazany jest rozmiar L). Części wykroju
przypnij do materiału i skrój bluzę.
Po skrojeniu masz:
 1 przód,
 1 tył,
 2 rękawy,
 2 ściągacze do wykończenia rękawów,
 przód

 1 ściągacz do wykończenia dołu bluzy,

 tył

 2 kaptury.

 kaptur
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 rękaw

 ściągacz dołu

 ściagcze do rękawów
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Krok 2.
Połącz przód i tył, prawą stroną
do prawej, na linii ramion.
Zszyj.

Krok 3.
Rozłóż na płasko zszyte elementy bluzy, czyli przód i tył, prawą
stroną do dołu. Przypnij rękawy
do ramion, prawą stroną do
prawej, i przyszyj (szyjemy zawsze po stronie rękawa). Brzegi
obrzuć np. owerlokiem.

Krok 4.
Pora na kaptur. Najpierw zszyj
oba kaptury po linii rozcięcia.
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Krok 5.
Połącz kaptury, prawą stroną do prawej,
i zszyj, ale zostaw większy zapas – najlepiej 2 cm od brzegu – tam powstanie
tunel na sznurek.
Pamiętaj, żeby w dolnej części kaptura
zostawić około 1,5 cm na wciągnięcie
sznurka. Najlepiej odmierzyć 4 cm
od dolnej krawędzi kaptura, tej, która
będzie wszywana do bluzy, i zaznaczyć
to miejsce jako otwór tunelu – tak jak na
zdjęciu.
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Krok 6.
Zszyty kaptur z przygotowanymi otworami tunelu
przypnij do dekoltu bluzy
i przyszyj. Brzeg wykończ
owerlokiem lub lamówką.
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Krok 7.
Teraz wykończenie rękawów. Ściągacze złóż na
pół wzdłuż dłuższej krawędzi i zszyj krótszy bok,
następnie – standardowo, jak zawsze przy dzianinach – wywróć na prawą stronę. Złóż na pół
wzdłuż krótszego boku i przypnij do rękawów.
Obwód ściągacza jest trochę mniejszy niż rękawa, więc musisz lekko naciągać dzianinę przy
przypinaniu, a później wszywaniu. Brzeg obrzuć
np. owerlokiem.
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Krok 8.
Zszyj boki bluzy i rękawy, a brzegi
wykończ standardowo – owerlokiem,
ściegiem ozdobnym lub lamówką – albo
zostaw surowe.
Został już tylko pasek do wykończenia
dołu bluzy. Tu postępuj tak samo jak ze
ściągaczami rękawów (patrz krok 7.).
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Krok 9.
Na koniec wciągnij sznurek do
tunelu w kapturze. Możesz też
użyć sznurówki lub tasiemki.
Na podstawie tego wykroju
możesz uszyć również T-shirt.
Musisz jedynie wprowadzić
dwie modyfikacje. Po pierwsze
skróć rękaw i inaczej wykończ
jego brzeg – podwiń dwa razy
i przestebnuj. Po drugie dekolt – tutaj użyj listewki do odszycia. Dół możesz wykończyć
tak jak rękaw albo podobnie jak
w bluzie.
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