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Krásné prožití Vánoc...
Milé čtenářky, milí čtenáři, přátelé PPM,

„Na rozdíl od každodenních

Otevíráte poslední číslo Newsletteru PPM v roce 2011. Po celý rok jste vám
přinášeli informace související nejen s výstavou Prague Patchwork Meeting,
ale i se zastoupením a úspěchy českého patchworku ve světě.
Na rozdíl od každodenních novinových komentářů na téma „není dobrých
zpráv“ a scénářů krize všech typů věřím, že vývoj PPM i českého patchworku
tímto negativním směrem určitě nespěje. Za to děkuji vám všem, vaší práci,
vašemu nadšení a úžasným dílům, která jsem celý rok měla možnost slledovat
a někdy měla dokonce i tu čest být u jejich zrodu. Nenechte si tu radost od
nikoho zkazit nebo vzít a užijte si spolu s námi VIP patchworkový rok 2012. 6.
PPM je tu pro nás všechny, pojďme se společně těšit na úžasné workshopy a
expozice a na dosud největší prezentaci České Republiky v zahraničí na EPM
2012. Prosincové číslo proto věnujeme novým rychlým projektům a návodům,
které s námi všemi vstoupí do nového roku.

novinových komentářů na
téma „není dobrých zpráv“
a scénářů krize všech typů
věřím, že vývoj PPM i
českého atchworku tímto
negativním směrem určitě
nespěje ...“
Jana Štěrbová

Hodně zdraví a štěstí, inspirace a optimismu vám všem přeje
Jana Štěrbová

To nejlepší pro patchwork…
V této sekci najdete odkazy na prodejce, u kterých si můžete zakoupit šicí
stroje, látky a další pomůcky, které pro patchwork potřebujete!

www.sicistroj.cz
www.dumlatek.cz
www.ragos.cz
www.strima.com
www.vierma.cz
www.bernina.cz

www.bernina.sk

www.patchwork-hobby.cz
www.patch-design.cz

Krásné Vánoce a vše
nejlepší do roku 2012!

www.aja-patchwork.cz
www.hotelstep.cz
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Vanoční stromeček jinak
Potřeby:
jakýkoli časopis nebo katalog, případně polystyrenový kužel
podkladová látka
zbytky látek
nůžky, špendlíky
knoflíky
jehla a niť, případně tavná pistole
Inspirovala mne paní Cynthie Ann Dubbers svými stromečky ze scrapů, ale já jsem postup udělala ještě o
něco tvořivější, přístupný každému.
Lenoch může omotat sice polystyrenový kužel pruhem látky a špendlíky napíchat různobarevná kolečka ze
zbytků látek, ale lepší pocit určitě budete mít, když si sami stromeček složíte ze starého časopisu, katalogu
nábytku nebo obyčejné školního sešitu.
Postup:
Časopis otevřete na první straně a levý horní roh stránky přeložíte 2x do středu, jako když skládáte papírovou
šipku. Roh papíru, který vám vyleze pod spodní hranou stránky, přehněte dle hrany dovnitř. Takto pokračujete
s každou jednotlivou stránkou a kuželový podklad je hotov.
Dále si z vánočních zbytků látek vystřihněte sady koleček po 3-5 kusech, každé větší vždy tak o 0,5 cm větší,
než to nejmenší, na přesnosti nezáleží. Na stromeček z katalogu velikosti A4 počítejte tak 25 sad.
Do středu každé takto vyrobené ozdoby přišijete knoflíček či korálek a celou ozdobu přišijete k podkladové
látce velikosti povrchu kuželu, s přídavkem na sešití.
Nakonec stromeček posadíme na papírový podklad a je hotovo.
Tento stromeček můžeme použít změnou dekorace i k jiným slavnostním příležitostem během celého roku,
např. našitá srdíčka ke svátku matek, vítání jara nebo léta přišitím barevných kvítků… fantazii se meze
nekladou.
Krásné Vánoce všem a hodně patchworkových nápadů!
Helena Fikejzová

Fotografie: Helena Fikejzova
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„Pečeme“ z patchworkového sendviče – dárky za minutu dvanáct
Na plát patchworkového těsta budeme potřebovat: zbytky různých bloků, zažehlovací výztuhu pevnou
oboustrannou, případně lepidlo nebo pavučinku pro zažehlení podšívky, kus látky na záda, quiltovací nitě,
vykrajovátka
Postup:
Na výztuhu zažehlíme z jedné strany zbylé bloky nebo kusy topů, pokud budeme překrývat více kousků,
necháme přesah cca 0,5 cm pro následné prošití.
Na zadní stranu nažehlíme podšívku, máme-li jednostranně lepící výztuhu, pomůžeme si aplikační
pavučinkou nebo přilepíme záda lepidlem ve spreji. Připravený plát dobře vyžehlíme.
Vyřezáváme nebo vystřiháváme tvary, stejně jako u těsta dbáme na optimální využití plochy.
Jednotlivé tvary v kraji obšijeme hustým saténovým stehem (cikcak), případně jiným začišťovacím dle
možností šicího stroje (obnitkový). Chceme-li, lze okraje obšít i v ruce. Pro větší efekt používáme melírované
nebo kovové quiltovací nitě.
Je-li uprostřed tvaru spoj, prošijeme rovněž saténovým nebo ozdobným stehem v linii překrytí, případně dále
dozdobíme.
Tvary:
Záložky do knihy: řežeme obdélníky 3-4 x 20 cm, jednu užší stranu můžeme seříznout do špičky a při obšívání
přichytit i střapec nebo kus stužky pro snazší otvírání knihy.
Podložky pod sklenice: čtvercové (doporučujeme srazit hrany odstřižením rohů, lépe se pak entluje) nebo
kulaté – cca 9 x 9 cm nebo průměr 9-10 cm.
Ozdoby na stromeček nebo přívěsky k balíčkům: vykrajovátko obkreslíme na patchworkový plát, opatrně
vystřihneme, obšitým krajem protáhneme jehlou nitku na zavěšení. Jednoduché tvary (srdíčka, hvězdičky,
kolečka) nemusíme ozdobovat, pokud vykrajujeme zvířátka apod., dozdobíme vyšitím stejně jako bychom
zdobili perníčky.
Kroužky na ubrousky: obdélníky 3 x 15 cm na užších koncích vytvarujeme do špičky, po obšití přeložíme na
půl, rub je uvnitř a kolmo prošijeme cca 5 cm od přehybu, špičky roztáhneme od sebe a střed sešití našijeme
ozdobný korálek, perličku, rolničku apod. Doporučujeme dobře zvolit barvu podšívky, bude vidět!
Hezké pečení!
Jana Štěrbová

V přištím Newsletteru najdete
seznam kurzů pro rok 2012. Zatím
si můžete vybírat z workshopů na
6.PPM!
Všechny informace najdete na
www.praguepatchworkmeeting.com

nebo v minulém čísle
Newsletteru.

Lednové setkání Art Klubu
proběhne 20. ledna 2012 od 16,00
v klubovně BPK.
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Na Prague Patchwork Meeting v roce 2012 může být i Váš quilt
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