Návod na výrobu čepiček z ikea dek
Než začneme s ikea dekou pracovat, je potřeba jí vyprat!
Nejdůležitější je OBVOD čepičky. Rozměry se pohybují cca od 16 cm do 38 cm.
Dejme tomu, že budeme vyrábět tu nejmenší čepičku. Je potřeba ustřihnout si látku
(16cm) plus cca 2x2 cm na lemy, celkem tedy 20 cm po obvodě.
Výšku čepičky buď jednotlivé nemocnice uvádějí, nebo se vypočítá jednoduše:
polovina rozměru obvodu plus 6 cm – čili v našem případě 16:2 + 8 cm = 16 cm na
výšku. Těch osm centimetrů slouží na horní část čepičky, která se pak podváže
šňůrkou a nastříhá na střapec (viz foto). Pokud si necháte rezervu menší než 8 cm
(tento výpočet se vztahuje na čepičky všech různých rozměrů!), nemusíte vršek
čepičky stříhat na střapec, jenom to jednoduše podvážete.

POZOR! Ikea deka po jedné straně pruží, je proto nezbytně nutné, aby délka po
obvodu byla vystřižená z té pružné-natahovací části.

Takže,
1) nastříháte deku dle požadovaných rozměrů

2) přehnete látku na polovinu a konce sešijete tak, aby lem byl 2 cm od konce
látky – viz foto
3) potom si upravíte čepičku tak, aby šev procházel prostředkem… ty 2x2cm
látky přehneme ven (aby to děti netlačilo) – šev je tedy viditelný a z vnější
strany (ne z vnitřní, jako je u normálních čepic u dětí)

LEM NA BOKU

TENTÝŽ LEM, POSUNUTÝ DOPROSTŘED

4) zahneme spodní stranu (cca 2-4 cm), nepřišíváme, neboť maminky s tím
mohou různě posouvat a nastavovat si čepičku přesně na velikost hlavičky
dítěte

ČEPIČKA ZEPŘEDU

ČEPIČKA ZEZADU

5) čepičku ukončíme stužkou (můžeme ustřihnout z ikea deky – stříháme po
délce nepružící strany deky!), nebo dáme jakoukoliv jinou stužku, i barevnou,
ať je čepička veselá….¨

6) Podle toho, kolik cm nám zbylo „od stužky nahoru“ čepičku buď nastříháme,
nebo pouze podvážeme a nestříháme…

S NENASTŘÍHANÝM KONCEM

S NASTŘÍHANÝM KONCEM

7) Je možné našít nějakou barevnou aplikaci, aby se čepička zvýraznila, oživila..
Musí to být věcí, které snesou vyprání v pračce (neodpadnou, neodrolí se,
nezapustí barvu) a podobně.
8) Pokud jste došli až sem, gratuluji, čepička je hotová!
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