DELAVNICA
ŠIVANJA
VREČKE
"V TRGOVINO
BREZ
PLASTIKE"
PROJEKT "ZMANJŠAJ!"
ZVEZA DRUŠTEV
MLADINSKI CENTER IDRIJA

KAJ POTREBUJEŠ?

ZAKAJ ŠIVANJE
VREČK?
Plastika za enkratno uporabo je v
današnjem času eden najbolj
problematičnih odpadkov.
Kaj pravzaprav je plastika za
enkratno uporabo?
Vsakodnevno in brezbrižno jo
uporabljamo v našem vsakdanu.
Velika poraba se zgodi prav v
trgovinah. Ljudje največkrat
gremo v trgovino, kjer za nakup
sadja, zelenjave in kruha,
vzamemo novo vrečko, ki doma
nemalokrat zaide v koš za smeti.
Tako jo uporabimo samo enkrat in
s tem povečujemo število
nepotrebnih odpadkov in
onesnažujemo svoj planet.
Vsak lahko pripomore k čistejšem
okolju! Nobeno dejanje ni
premajhno, saj več malih
vsakodnevnih akcij posameznikov
skupno sproži veliko spremembo.
_____________________________________
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

- staro
zaveso/blago/bombažno
majico/hlače (ki jih ne nosiš
več, so poškodovana, ipd.)
- škarje
- svinčnik/flomaster
- nit in šivanko
- ravnilo
- vrvico (lahko je konopljina,
trak za zavijanje papirja - kar
koli ti ostaja doma in ti lahko
služi, da boš z njo zavezal_a
vrečko s
sadjem/zelenjavo/kruhom)

Lahko si pomagaš tako, da položiš na
robove svoj trak in vidiš kako širok
je. Rob zaviješ čez trak in si s
flomastrom označiš črto, ki jo naredi
rob. To narediš na obeh straneh
pravokotnika.

1. KORAK
Preveriš, kje na blagu je največja
površina in si s pomočja ravnila
narišeš stranice pravokotnika in
izrežeš.
**Primer bo prikazoval izdelavo
vrečke iz stare rute (širina: 55cm;
dolžina: 110cm).

3. KORAK
Robove ob dolžinah zavihaš en cm in
zašiješ do označene črte, ki je
zarisana.

Pazi, da je dolžina izrezanega kosa
vsaj dvakrat daljša od širine.
Če izrezuješ iz majice, lahko
izrežeš tudi dva posamezna kosa
(s hrbtne in sprednje strani) in ju
potem zašiješ ob krajših
stranicah. Tako dobiš večji
pravokotnik. V tem primeru imata
lahko izrezana kosa tudi enaki
dolžini stranic.

2. KORAK
Pripraviš si nit in šivanko. Odrežeš si
prbl. 1m niti. To povlečeš skozi
šivanko in oba konca zavežeš z
vozlom.
Na robovih si po dolžini označiš kako
široko luknjo želiš imeti za vrv/trak,
ki jo boš vstavil_a kasneje.

Ko končaš s šivanjem, najprej
narediš dva vozla čisto pri
zadnjem šivu in nato odrežeš
nit. Tako poskrbiš, da se ti šiv
ne razpara.

4. KORAK
Nadaljuješ tako, da ponovno
zavihaš robova po širinah (kot si
to naredil_a prej, ko si meril_a,
kako veliko luknjo potrebuješ za
trak) in zašiješ, kjer imaš
zarisano črto.

Sedaj imaš na vsaki strani
pravokotnika dve luknji, ki
bosta služili temu, da bo vrečko
mogoče zavezati s trakom.

5. KORAK
Pri tem koraku obrneš
pravokotnik na drugo stran. tako
da vidiš zunanje šive na robovih.
Pravokotnik prepoloviš tako, da
dvigneš desni rob in ga združiš z
levim.

6. KORAK
Pred seboj imaš kvadrat in zopet
vidiš notranje šive robov.
Zdaj zašiješ stranice vrečke. To
narediš tako, da si ponovno
pripraviš nit in šivanko. Ne
pozabi na vozel na koncu niti.
Šivati začneš pri robovih, kjer je
prepognjeno blago in potuješ ob
strani do začetka šiva lukenj za
trak. To narediš na obeh straneh.
Pazi, da po koncu šivanja stranic
narediš končen vozel in da ne
zašiješ lukenj za vrvico!

I DELIVER QUALITY
PHOTOS & BRING OUT
THE POWER BEHIND

THE PICTURE.

7. KORAK
Ko sta zašiti obe stranici lahko
odvečno blago ob strani obrežeš.
Pazi le, da pustiš od šiva vsaj 1cm
blaga.
Vrečko nato obrneš, tako da
povlečeš blago skozi zgornjo
luknjo in s tem skriješ šive.

8. KORAK
Vrečka je skoraj končana!
Potrebno je le še povleči trak/vrv
skozi oba robova. Trak naj bo
dolg vsaj 20cm več kot znašata
dve širini vrečke.
V tem primeru, je bil trak dovolj
trd, da smo ga povlekli skozi
luknji brez problema.
Če pa imaš pri tem težavo, lahko
vrv zavežeš na konec svinčnika in
svinčnik povlečeš skozi luknji.
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Ko povlečeš trak skozi eno
stran, greš z enim koncem
še skozi drug rob in vrečka
je končana! S trakovi lahko
zdaj vrečko zatisneš.

