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Kilka dni temu rozpoczęła się kalendarzowa jesień. A skoro mamy jesień, to na pewno każdej 

dziewczynce przyda się flauszowy płaszczyk. Wesoły, kolorowy – na przekór szaro-burej pogodzie. 

Materiał wybrany? Świetnie! A czego dokładnie potrzebujecie? 

1,2 m flauszu (dla rozmiaru 104-110) 

1,2 m podszewki (dla rozmiaru 104-110) 

1 m flizeliny 

4 dobrane kolorystycznie guziki (mogą być dość duże, aby przywodziły na myśl modę lat ’60) 

Nici dobrane kolorystycznie 

Podstawowe akcesoria krawieckie (nożyce, szpilki, miara, kreda) 

 

 

Teraz rozłóżcie szablon i przenieście wykrój na papier do wykrojów, a szablon zachowajcie i 

wykorzystujcie, kiedy Wasze pociechy będą rosły. Do wszystkich elementów został dodany zapas na 

szew o szerokości 1 cm. 



 

Przerysowując wykrój pamiętajcie, aby przenieść wszystkie oznaczenia właściwe dla wybranego 

rozmiaru (strzałka do ułożenia zgodnie z nitką prostą, wszystkie punkty styczne, miejsca złożenia itd.). 

Dzięki temu – ułatwicie i przyspieszycie swoje szycie. 

Po przeprasowaniu tkanin, możecie zacząć układać na nich wykrój. Jednak niektóre elementy 

płaszczyka będą w całości wymagały podklejenia flizeliną. Dlatego nie wycinam ich kształtu na 

początku, a jedynie kwadrat/prostokąt na którym się zmieszczą. Tak jak na poniższym zdjęciu: 

wycięłam gotowy tył i prostokąt do podklejenia, aby móc z niego później wyciąć kołnierz. 

 



Pod poniższymi zdjęciami znajdziecie informacje ile razy, z której tkaniny trzeba wyciąć dany  element 

i czy ma być podklejony flizeliną.

 

Kołnierz: 1 x podklejony w całości flausz, 1 x  podszewka 

 

 



 

Góra przodu (wycięta z materiału złożonego prawą stroną do prawej) – 2 x podklejony w całości 

flausz, 2 x  podszewka 

 

 

 



 

Dół przodu (wycięty z materiału złożonego prawą stroną do prawej): 2 x podklejony w całości flausz, 

2 x podszewka 

 

Rękawy (wycięte z materiału złożonego prawą stroną do prawej): 2 x flausz podklejony taśmą we 

wskazanych miejscach (na dole szerokość taśmy to 4 cm), 2 x podszewka 



 

 

Patki (wycięte z materiału złożonego prawą stroną do prawej): 2 x podklejony w całości flausz, 2 x 

podszewka 

 

Góra tyłu: 1 x flausz podklejony taśmą we wskazanych miejscach, 1 x podszewka 



 

Dół tyłu: 1 x flausz podklejony na dole taśmą o szerokości 5 cm, 1 x podszewka. 

Jeśli nasza tkanina została odpowiednio przygotowana – możemy przejść do szycia. 

Patki składamy prawą stroną do prawej, łącząc flausz z podszewką. Szyjemy. Pamiętajcie aby przed 

wywinięciem na prawą stronę ponacinać zaokrąglenia, aby materiał ładnie się układał. 

 



Po wywinięciu – prasujemy obie patki i stębnujemy je na ok. 0.5 cm od brzegu. 

 

Podobnie postępujemy z kołnierzem. Łączymy flausz z podszewką-prawą stroną do prawej.  

Na pewno zauważycie, że część wycięta z flauszu jest minimalnie większa – musicie podciągnąć 

podszewkę, aby wyrównać brzegi (jak na zdjęciu powyżej). Skąd taki zabieg? Wszystko po to, aby 



spodni materiał nie był widoczny na wierzchu. Mniejsza podszewka po prostu podciągnie brzegi 

flauszu do środka. Oczywiście nacinamy zaokrąglenia i wywracamy na prawą stronę. Tak samo jak w 

przypadku patek – robimy stębnowanie w odległości 0,5 cm od brzegu kołnierza. 

 

 

 

Następnie odnajdujemy i układamy wszystkie kontrafałdy w naszym płaszczyku. Dwie z nich znajdują 

się na przodzie i 2 na tyle. Składamy je wg zaznaczonych nacinków (szpilki), w strony, które pokazują 

strzałki. 

 



Aby mieć pewność, że tkanina nie będzie się przesuwała – składam lewy nacinek do środkowego i 

przeszywam w dół na ok. 1,5 cm. Następnie składam prawy nacinek do środkowego i przeszywam. 

Trzeba uważać, aby brzegi tkanin się nie pokryły, nie zostały razem, krzywo przeszyte. 

 

Aby gotowa kontrafałda nie odginała się w trakcie późniejszego szycia – przeszywam ją szwem 

pomocniczym na mniej niż 1 cm. 

 

 

 

 



Oto jak powinien wyglądać tył z gotowymi kontrafałdami. 

 

Powtarzamy dla obu części przodu.  

Teraz układamy obie góry przodu i tył, prawą stroną do prawej i przeszywamy ramiona oraz boki. 

Szwy rozprasowujemy na płasko. Przód został wycięty w jednym kawałku z odszyciem/obłożeniem, 

które później połączymy z podszewką i zaprasujemy do środka płaszcza. 

  

 

 



Następnie łączymy doły przodu i tyłu zszywając boki i rozprasowując szwy na płasko. Składając za 

sobą te części – zwróćcie uwagę na położenie kontrafałd, które muszę znaleźć się bliżej szwów 

bocznych. 

 

 

Przed połączeniem góry i dołu płaszcza, będzie nam łatwiej wszyć rękawy. Składamy je i zszywamy, a 

następnie rozprasowujemy szew. 



 

 

Wywracamy rękawy na prawą, a górę płaszcza na lewą stronę, aby móc je połączyć. Pasujemy 

podkrój pachy z główką rękawa prawą stroną do prawej. Najpierw upinamy najważniejsze punkty 

styczne zaznaczone na wykroju. Łączymy szwy znajdujące się pod pachą, po dwa nacinki, na przodzie i 

na tyle rękawa i podkroju (pamiętajcie, że przód rękawa jest mocniej wycięty),a nacinek na 

wierzchołku główki łączy się ze szwem ramion. Wszystkie te punkty wyznacza sześć szpilek na zdjęciu 

poniżej. Jeśli nie macie jeszcze wprawy we wszywaniu rękawa – upnijcie go sobie gęściej, dla 

ułatwienia i wyrównania tkaniny. Po wszyciu – zapasy zaprasowujemy do środka rękawa, na ramię. 

 



Gotowe? Jeśli tak, możemy przejść do łączenia góry i dołu. Pamiętajcie, aby pomiędzy obie warstwy, 

złożone do siebie prawymi stronami, włożyć patki. Ich środki powinny leżeć dokładnie na środku 

przednich kontrafałd.  

 

Po przeszyciu rozprasowujemy szwy na płasko. 

W tej chwili możemy też naszyć guziki na patki. Skoro nie ukrywają prawdziwej kieszeni – 

przyszywam je i do patki i do dołu płaszczyka. 

 

 



Na krótką chwilę możecie odłożyć to co powstało do tej pory, bo przejdziemy do zszywania 

podszewki. 

I tak jak przed chwilą z flauszem (cofnijcie się w tutorialu) teraz na podszewce powtórzcie wszystkie 

czynności związane z kontrafałdami w dolnych częściach. 

W podszewce, aby zapewnić swobodę ruchu, na plecach też mamy kontrafałdę, która rozszerza się 

kiedy poruszamy rękoma/ramionami. Ją także układamy nacinkami do środka tyłu. Jak poniżej. 

 

Możemy teraz połączyć dolne części z górnymi, aby otrzymać trzy elementy ze zdjęcia: 

 

 

 Do odszycia/obłożenia przodu przykładamy podszewkę - prawą stroną do prawej, przeszywamy i 

zaprasowujemy. Rozpocznijcie upinanie, od spasowania szwów łączących górę z dołem. 



 

Tym razem będziemy łączyć ramiona tyłu podszewki z ramionami odszycia, oraz boki tyłu podszewki z 

bokami przodu podszewki. Po przeszyciu, szwy rozprasowujemy na płasko. 

 

 

 

 

Kiedy teraz złapiecie płaszczyk przy ramionach – powstanie mały „namiot”;)  



 

To idealny moment, aby rozpocząć upinanie kołnierza. Układamy go między podkrojem szyi 

wewnętrznej, a zewnętrznej części płaszcza. Środek kołnierza od strony flauszu pasujemy ze środkiem 

tyłu w podszewce. Następnie do spodniej części kołnierza z podszewki przykładamy zewnętrzną część 

tyłu. 

 

Upinamy dalej, aby połączyć nacinki na kołnierzu ze szwami ramion. 

Sam początek kołnierza, powinien leżeć ok. 1,5 cm od nacinka, który jest punktem złożenia między 

przodem płaszcza , a odszyciem/obłożeniem. Jak na zdjęciu poniżej. 



 

Zszywamy ze sobą trzy upięte warstwy (wewnętrzna część płaszcza / kołnierz / zewnętrzna część 

płaszcza). Na łukach nacinamy zapas na szew, aby po wywinięciu na prawą stronę tkanina dobrze się 

układała. Prasujemy razem ze złożenie między przodem, a odszyciem/obłożeniem. 

 

 

 



 

 

 

Możemy je teraz upinać – prawą stroną do prawej – zaczynając od pasowania szwów. 

Następne w kolejce czekają rękawy podszewki. W jednym z nich zszyjcie jedynie kilka centymetrów 

pod pachą i kilka centymetrów na dole. Dziurą, która powstanie, wywrócimy płaszczyk na prawą 

stronę po „zamknięciu” podszewki. Upinamy je do podkrojów pachy w podszewce, tak jak wcześniej 

w zewnętrznej części płaszcza. 

 

Przyszedł więc czas na połączenie dolnych części rękawów podszewki i flauszu. Teraz chwila 

skupienia, bo wiem, że każdemu choć raz zdarzyło się połączyć je nieprawidłowo😉 Oba rękawy 

wyciągamy dołem płaszcza tak, aby były na lewej stronie. 



 

Zszywamy. Teraz przeciągnijcie oba rękawy do prawej strony. Czy podszewka prawidłowo się w nich 

ułożyła, podciągając flausz do środka? Jeśli rękaw wygląda jak na zdjęciu – gratuluję! Zaprasujcie 

podłożenie i możemy przejść do kolejnego etapu szycia. 

 

 

Na pewno na początku zauważyliście, że dół przodu naszej podszewki nie jest prostokątem, a jeden z 

boków jest ciut dłuższy. To dlatego, że ta dłuższa część, podczas upinania będzie układała się równo z 

brzegiem dołu flauszu, ale kiedy podszewka zacznie się skracać – musimy ją naciągnąć, aby 

wyrównała się z dołem płaszcza. Porównajcie ze zdjęciem. 



 

Po upięciu, przeszywamy dół na 1 cm od brzegu. Teraz, przyda nam się dziura pozostawiona w 

podszewce rękawa. Włóżcie przez nią rękę do środka i zacznijcie powoli przeciągać cały płaszcz na 

prawą stronę. 

 



Jak widzicie, ten zabieg z krótszą podszewką-zadziałał podobnie jak w rękawie. Dół płaszcza 

automatycznie, równo podwinął się do środka. Teraz trzeba go porządnie zaprasować. 

Pozostaje nam jedynie przyszyć guziki i zrobić na nie dziurki w równych, odmierzonych odstępach.  

 

Dotrwaliście do końca? Świetnie! Bo teraz mogę Wam pokazać gotowy płaszczyk, a Wy możecie 

chwalić się swoim! 



 

Wielkie dzięki za wspólne szycie! 

 

 


