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  Potrzebne beda nastepujace materialy:    

 
? skóra, moga byc skrawki- kolor wedle uznania  
? grubosc: na tyle gruba zeby ladnie wygladala, na tyle cienka zeby maszyna dala rade 

przeszyc (na pewno troche grubsza niz standardowa)  

 

? ilosc- mniej wiecej tyle ile zdjeciu  
? maszyna do szycia - najlepiej mocna, taka, która mozna 

szyc skóre  
? igla tzw setka lub "groszówka"  
? klej - Super Gllue lub ewentualnie + BARDZO mocny 

zszywacz  
? opaska zamozacikowa - dosyc gruba; rozmiar mozemy 

wziasc po tym jak wczesniej wywiniemy mieszek i 
zajrzymy pod spód zanim wezmiemy sie do sciagania go 
i rozkladania na czesci pierwsze  

? maly wkretak plaski  
? nozyk - najlepiej bardzo ostry  
? nozyczki  
? kombinerki  
? cegi (takie cos do ciecia kabli)  
? wskazana pomoc osoby uzdolnionej manulnie moze byc 

Mama lub inna kobieta  

 

  Jak zrobic ???

  Na poczatek kupujemy skóre. Ja kupilem u tapicera 2 skrawki 
takie jak na fotografii obok za 10 zl.  

  Potem trzeba wyjac mieszek z zaczepów, delikatnie acz stanowczo.  

  Nozykiem przecinamy plastikowy pasek który przytrzymuje mieszek pod galka, delikatnie 
aby nie pociac mieszka i galki, nie jest to proste ale do zrobienia. 

  Dokladnie obejrzyjcie jak biegna szwy (zeby potem za duzo nie zaszyc)!  

 
Nastepnie rozkladamy mieszek na czesci pierwsze: wyciagamy 
zszywki srubokretem, nozykiem rozcinamy szwy (delikatnie 
zeby nie uszkodzic materialu).  

   

 

Rozkladamy czesci na skórze (najlepiej wczesniej je 
przeprasowac zeby byly jak najbardziej plaskie) i wycinamy 
nozyczkami ksztalt. Dodajemy z kazdej strony okolo 0,5-1cm , 
z wyjatkiem dolu który wycinamy taki jakobok na fotografii. 
Dobrze jest ponumerowac odpowiednie kawalki zeby potem 
zszyc je w takiej samej kolejnosci.  

 

 
W tym momencie do dziela wchodzi mama J . Jako ze z 
maszyna zna sie lepiej niz ja poprosilem ja o pomoc. Oto co 
zaobserwowalem. 

   

  Zszywamy czesci ze soba  

 

Zwracajac uwage na ponumerowanie a nastepnie 
przeszywamy szwy. Tzn. po zszyciu zostana nam od 
wewnetrznej strony dwa kawalki skóry. Te kawalki doszywamy 
do materialu. Wyglada to ladniej i bardziej profesjonalnie.

 

 

Na górze robimy "kanal" przez który potem przeciagniemy 
plastikowy pasek do mocowania pod galka. Trzeba zrobic go 
taki zeby pasek mógl przejsc (zalezy jakim paskiem 
dysponujemy). 

   

  Na koniec zszywamy pozostale kawalki i równiez przeszywamy 
szew. 

   

 
Zakladamy na ramke plastikowa i w zaleznosci od tego co 
mamy albo zszywamy zszywkami albo kleimy klejem (ja 
kleilem)  

 

 

Po przeschnieciu przeciagamy plastikowy pasek przez "kanalik" 
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na górze 

  W samochodzie wywijamy mieszek na lewa strone i dociagamy 
plastikowy pasek kombinerkami do samego konca. 

   

  Cegami obcinamy zbedne kawalki paska.    

  I delikatnie wciskamy ramke na swoje miejsce  

  "Kobiecie uzdolnionej manualnie" dziekujemy i jedziemy 
zobaczyc jak "dziala"    

 
Wyglada niezle ale ja sam chyba zmienie na niebieska skóre. W nastepnej czesci 
zamierzam wylozyc boczki drzwi skóra w tym samym kolorze co mieszek. Zycze 
powodzenia!

 

       

Page 2 of 2.:MIESZEK SKRZYNI BIEGÓW :.


