N’rolla’t
Què farem?
Fer un envoltori de roba per protegir i guardar l’esmorzar i així aprendre nocions
bàsiques de confecció artesanal seguint el procés tecnològic.
Material
Tela exterior ( 55x35 cm)
Tela interior ( 55x35 cm)
Hule transparent ( 55x35 cm)
Velcro
( 25 cm)
Guix per marcar roba

Paper de manila
Fil
Agulles de cap i de cosir
Didal (opcional)
Regle

Com ho farem?
1. Dibuixa el patró al paper de manila amb les mesures que et donaran:
2. Marca les diferents peces de roba amb l’ajut del patró.
3. Retalla 24 cm de velcro i agafar la part més suau. S’ha de cosir de forma
centrada a la part de sobre de la tela exterior. Hauran de sobresortir uns 5 cm
de velcro. Et pots ajudar d’agulles de cap per fixar el velcro a la tela.
4. A continuació col·loca la tela interior amb la part de sobre de la tela mirant cap
amunt, l’hule i la tela exterior amb la part de sobre mirant cap avall. Cosim el
voltant.
Què has de tenir en compte!!
Quan arribis a la part on hi ha el velcro vigila no el cusis. Quan arribis el velcro
para la costura i torna-la a començar a l’altre costat d’aquest.
Al costat oposat d’on tens el velcro hi has de deixar un espai sense cosir ( uns
12 cm), ha d’estar centrat, servirà per poder girar la peça.
5. Girem la roba.
6. Col·loquem uns 7,5 cm de velcro (de la part menys suau) a l’espai que hem
deixat i el cosim de forma centrada. La part on s’enganxa ha de mirar cap a
l’hule.
7. Ho acabem de cosir.
Quan hagis acabat el producte has de fer un model d’una etiqueta en la qual hi has de
posar tota la informació necessària. L’hauràs d’incloure a la memòria com a annex. En
un altre annex també hauràs de posar la fitxa de les etiquetes.
Si necessites ajuda pots visitar les següents webs:
http://mardemenorca.blogspot.com.es/2012/05/tutorial-bocan-roll-envoltorio-bocata.html
https://www.youtube.com/watch?v=HoJNMn8JUho

