4. rész Sarok applikációk
hozzávalók:
5 db zöld vagy sárga anyag, csillagot lásd a megadott minta
alapján
4 db piros 11 x 11 cm

Összeállítás:
Mellékletben található minta segítségével kiszabunk 4 db csillagot.
Attól függően, hogy ki milyen technikával szeretné felapplikálni vagy rá kell számolni a
varrásráhagyást vagy sem.
Több megoldás létezik,pl.:
Fusible appliqué: azaz ragasztó fátyolt (sok féle néven találkozhatunk vele, attól függően,
hogy melyik cég forgalmazza, pl. Bondaweb, Fine Fuse, Steam-a-Seam, stb.) vasalunk a
kiválasztott anyagunk hátoldalára és rárajzoljuk a csillagmintát ( varrásráhagyás nélkül) ,
kivágjuk pontosan a vonal mentén. Lehúzzuk a védőpapírt és a blokk közepére felvasaljuk.
Ezután géppel vagy kézzel pl. pelenka öltéssel ( de lehet géppel vaköltéssel) körbevarrjuk. A
cérna színét rátok bízom( karácsonyi verziónál lehet pl. aranyszínű), függ az
anyagválasztásotoktól.
Needle turning appliqué: amikor is a mintát varrásráhagyással, min.0,5cm –rel körbevágjuk .
Felrajzoljuk a mintát az alap négyzetre, rátűzzük ( vagy férceljük ) az anyagot és a tű
hegyével mindig behajtjuk a megfelelő mennyiséget és a vonal mentén apró, láthatatlan
öltésekkel végig varrjuk.
Freezer paper appliqué: A freezer papírból kivágjuk a csillag mintát a vonal mellett majd
felvasaljuk a kiválasztott anyagunk hátoldalára és varrásráhagyásnyira körbevágjuk. Majd
egy éles ollóval a varrásráhagyást óvatosan bevagdaljuk és vasalóval a papír széléig
visszavasaljuk .Lehúzzuk a papírt róla és felapplikáljuk az alap blokkra apró láthatatlan
öltésekkel.
UDA= Upside down appliqué: mikor a mintát az alap hátoldalára rajzoljuk. Az elejére
helyezzük a csillagnak szánt anyagot (legyen nagyobb, mint a minta) és apró öltésekkel
géppel a hátuljáról felvarrjuk.
Megfordítjuk a blokkot, és a varrás vonala mellett szorosan ( de a varratot nem elvágva) a
felesleges anyagot egy éles ollóval levágjuk. Utána szatén öltéssel, ( sűrű cikk-cakk-kal) a
széleket végig varrjuk.

Száz szónak is ez a vége:

A kiszabott 4 db piros négyzetre applikálunk egy-egy csillagot, ill. az első részben elkészült
nyers színű blokk közepére.
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