
יהגיזרה כוללת בתוכה תוספת בד של 7 מ”מ,לכן כאשר נחבר את חלקי הגיזרה, נתי חס ל-7 מ”מ. תוספות תפרים

תותי  מכנסי תינוק

אחוריקדמי

12 חודשים6 חודשים3 חודשים 24 חודשים18 חודשים9 חודשים
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מידות ילדים בסנטימטרים
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הוראות גזירה מכנסי תינוק-”תותי”

כמות הבד

פריסת חלקי הגיזרה על הבד מכנסי תינוק “תותי”

0.5 מטר רוחב

0.5 מטר אורך

1. קדמי על קפל בד-נגזור פעמי ם.

2. גב על קפל בד-נגזור פעמי ם.

3. חגורה קדמי- על קפל בד.

4. חגורה גב- נגזורעל קפל בד.

חגורה קדמי
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הוראות תפירה

    נתפור תפר אוברלוק/ זיגזג ,בצדדים ובמפשעה של המכנס

    ובתפרי הצד של החגורה.

    נתפור את המפשעה.

.1

    נחבר בתפר רגל את המפשעות (כולל חיזוקים) +זיגזג/ אוברלוק.

2.נחבר קדמי לגב בתפר צד.

    י4.נניח את מכנסי ם אחד על השני, ימין על ימין.

קדמי
קדמי

5. נפתח את המכנסי ם כך שהמפשעות התפורות 
     תפנינה אחת אל השניה, ימין על ימין. 

    י

   י

    

    נפרוש את המכנס בקטע התחתון של הרגל (הלא מחובר).3.

    נתפור מכפלת ע”י קיפול של 0.5 ס”מ. פעמי ם.



ב.נקפל את החגורה שמאל על שמאל, נתפור בקצה.
נשאיר רו  ח בסיום התפר של כמה ס”מ.

   

ג.נחבר סיכת ביטחון לצד אחד של גומי שהכנו מראש עפ”י טבלת המידות.
נשחיל את הגומי ב”מנהרה” שנוצרה.

ה.נחבר את חגורת הגומי לבגד,עם רגלית רוכסן.
     כשאנחנו מחלקות את החגורה והבגד ל-4 , תוך מתיחת החגורה.

     לבצע זיגזג/ אוברלוק על בסיס החגורה

     ו’להרים’ את החגורה .

    

הוראות תפירת חגורה נפרדת עם גומי

    נתפור את החגורה:

    והמכנסי ם מוכנים!

    נחבר את קצות החגורה.

.6

.7

א.

   י

   
ד.נשחרר את סיכת הביטחון.

    נניח את קצות הגומי אחד על השני ונתפור בתפר זיגזג שלוש פעמים.

 נסדר את הגומי בתור המנהרה היטב.

  

   

ה.נתפור תפר ברו  ח שנותר בין התפרים לסגירת החגורה.
    נבדוק שה רח סגור ותפור היטב.

  

   
שמאל הבד
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