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Zaczynamy od narysowania wykroju formy na spódniczkę. Jest to bardzo uproszczony wykrój! Da się z 

niego uszyć tylko spódniczkę z dzianiny, w żadnym wypadku nie nadaje się do uszycie spódniczki z tkaniny 

nawet elastycznej! 

Aby przygotować wkrój na wymiary indywidualne, potrzebujemy zdjąć miarę z ciała. Będzie nam potrzeb-

ny obwód: bioder oraz talii, jak i długość spódnicy. 

Obwód bioder - mierzymy go równolegle do ziemi uwzględniając największe wypukłości ciała w okolicy 

bioder, czasem będą to pośladki, a czasem takie boczki na udach. Obwód talii to najmniejszy obwód pomię-

dzy biustem, a biodrami, jeśli zwiążecie sznurek w tej okolicy to sam się ustawi na talii. Te wymiary są nam 

potrzebne, dodam tylko, że te realne bez oszukaństwa. :) Stan spódniczki będziemy obniżać, więc nie mar-

twcie się jeśli nie nosicie spódniczek tak wysoko. Moim zdaniem po prostu łatwiej narysować spódniczkę ze 

standardową talią, a dopiero potem ją obniżyć. 

Gotowy wykrój powstanie nam o 6 cm w talii i o 8 cm w biodrach zmniejszy, a więc nadaje się on do szycia 

z bardzo elastycznych dzianin.  

 

Odcinki na rysunku powyżej: 

a - to 1/2 obwody bioder -4 cm {przykład, obwód bioder 96 cm,    48 cm -4 = 44 cm}. 

b - długość spódnicy, zróbmy formę do kolan, a dopiero w kolejnych etapach po narysowaniu wszystkich 

odcinków będziemy ją skracać. Odmierzcie więc odcinek od talii do kolan. 

c - to 1/2 odcinka a. Z tego punktu wyprowadzamy linię, dzielącą prostokąt na pół. 

d -1/10 wzrostu + 2 cm {przykład 160 cm 16+2=18 cm)- odmierzamy je od siatki konstrukcyjnej, czyli 

czerwonego prostokąta. Wyprowadzamy z tego punktu linię.  

Na tym etapie powinniście mieć prostokąt jak ja na rysunku powyżej. 
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e - podwyższamy spódnicę na linii boku o 0,75 cm 

f - to (1/2 różnicy między obwodem bioder, a talii) +3 

{przykład 96 biodra - 69 talia =30 czyli połowa z różnicy 15+3= 18 cm ma mój odcinek}. 

g - obniżamy przód spódnicy o 1,5 cm 

h - spódnica ma być dopasowana, a więc na linii dołu zwężamy ja o 2cm w każdą ze stron 

Zauważcie, że w dwóch miejscach zaznaczyłam kąt prosty. W tych miejscach należy koniecznie go zacho-

wać, wystarczy na odcinku ok 3 cm następnie linia przechodzi płynnie w delikatny łuk.  
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Teraz po wycięciu jej możemy ją skrócić. Ja proponuje zrobić to równolegle względem linii dołu do pożą-

danej długości (linia przerywana na zdjęciu powyżej). Dodatkowo jeśli jak my nie lubicie nosić spódnic 

dokładnie w talii to obniżacie ją również w pasie. My obniżyłyśmy spódnicę o 10 cm, ta linia jest równole-

gła do linii oryginalnej (linia przerywana na zdjęciu powyżej). 

 

 

 


