
EKOTORBA

Zamiast szukać torby 
odpowiadającej twoim gustom, 
stwórz ją! Wybierz rozmiar i deseń, 
a my udzielimy ci wskazówek 
ułatwiających to zadanie i 
pozwalających wykorzystać 
materiały z recyklingu. Projekt 
ten pozwoli ci również poznać 
i docenić łatwość stosowania 
i odporność farb POSCA na 
tkaninach. Do dzieła! 

MODYFIKOWANIE 
PRZEDMIOTÓW

POTRZEBujEsZ: 

>  szablonu torby (patrz:
szablony do pobrania)
>  2 kawałków gładkiej
bawełnianej tkaniny 
z odzysku (stary obrus, zasłona
itp.) w różnych kolorach (wymiary
zależą od planowanego rozmiaru
torby)
>  3 m lamówki w kolorze
tkaniny na klin
>  dużego arkusza papieru
gazetowego
> ołówka
> markera
> nożyczek
> maszyny do szycia

Przerysuj na arkusz gazety wzór torby 
w odpowiednim rozmiarze. 
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Złóż arkusz gazety przez środek 
wykroju, a następnie wytnij wzdłuż linii 
z obu stron złożonego papieru. Dzięki 
temu otrzymany wykrój będzie idealnie 
symetryczny. 
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Rozłóż wykrój, a następnie umieść go 
na materiale przeznaczonym na prze-
dni i tylny panel torby i przypnij szpil-
kami. Wytnij wzdłuż brzegów wykroju. 
Pamiętaj, że tylko na wyprasowanej 
tkaninie można uzyskać idealną formę. 
Powtórz operację na kolejnym kawałku 
tkaniny, z którego zostanie wykonany 
drugi z paneli torby.
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Pomaluj markerami POSCA oba 
panele. 

06

Przewróć oba panele na lewą stronę 
i wyprasuj żelazkiem ustawionym na 
maksymalną temperaturę, 
bez pary. Zabieg ten utrwali farbę 
i umożliwi pranie torby w temperaturze 
nieprzekraczającej 30°C. 

07

Zszyj ze sobą wszystkie trzy elementy 
torby (klin i panele). 

08

Wytnij prostokąt (tu: 13 cm x 110 cm) 
tkaniny w innym odcieniu, z którego 
powstanie klin łączący przedni i tylny 
panel torby. 

04

Za pomocą ołówka nanieś wybrane 
desenie na przedni i tylny panel torby. 
Jeżeli motyw jest skomplikowany, 
zalecamy narysowanie go najpierw na 
kalce technicznej, a następnie przenie-
sienie na tkaninę. Dzięki temu unikniesz 
poprawek bezpośrednio na tkaninie. 

05

Wskazówka artysty: 

Z resztek materiału możesz uszyć 
także niewielką saszetkę. Dzięki 
niej będziesz mieć złożoną torbę 
zawsze przy sobie na wypadek 
spontanicznych zakupów. Taka 
saszetka może również służyć 
do przechowywania akcesoriów, 
na przykład kluczy.

EKOTORBA

POTRZEBNE PRODuKTY
POsCA:

>  MARKeR PC-8K 
żółty, różowy fluorescencyjny

+ PC-5M liliowy
>  MARKeR PC-5M 

żółty, słomkowy, kość słoniowa, 
szmaragdowy, jaskrawozielony, 
ciemnozielony, niebieski, 
błękitny, granatowy, liliowy, 
jasnoróżowy

>  MARKeR PC-1MR 
granatowy

>  MARKeR PC-3M 
czarny

POTRZEBujEsZ: 
> centymetra krawieckiego
>  nici w kolorach wybranych 

tkanin
> szpilek    
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Obszyj lamówką uszy torby. 

Jeśli chcesz, by torba była zamykana, 
możesz przyszyć zatrzask 
po wewnętrznej stronie. 
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