
ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΡΑΠΤΙKΗΣ

Τι μαθαίνουμε;

3) Δημιουργήστε διακόσμηση για το σπίτι
σας, κάνοντας μια ύφασματινη γιρλάντα. 
Μάθετε να κάνετε μια απλή λούτρινη 
κατασκευή. 

2) Φτιάξτε σουβέρ: ένα απλό
έργο όπου μπορείτε να πειραματιστείτε 
με χρώμα και σχήμα. Μάθετε να 
προσθέτετε λεπτομέριες μέσω απλών
κέντημα στο χέρι.

4) Μάθετε πώς να τελειώνουμε άκρες και 
να διακοσμήσετε με τη χρήση απλικέ, 
φταιχτοντας πετσέτα κουζίνας.

5) Μάθετε πώς να κάνετε μαξιλαροθήκες. 
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά σχεδια:
με άνοιγμα φάκελου, lapped 
φερμουάρ ή κρυφό φερμουάρ. 

6) Δημιουργήστε έργα τέχνης 
χρησιμοποιώντας κομμττια υφάσματος, 
γαζιά στην ραπτομηχανή και ένα στεφάνι 
κεντήματος ως κορνίζα

1) Μάθετε να ράψτε ενα κάδο: ένα απλό
και χρήσιμο έργο που μπορείτε να το
στολίσετε οπως σας αρέσει.

1) υφασμάτινο κάδο

2) σουβέρ 

3) υφασμάτινη γιρλάνδα 4) πετσέτα κουζίνας

5) μαξιλαροθήκη

6) hoop art γιά τους τοίχους

Οι σελίδες που ακολουθούν δείχνουν τι είναι δυνατόν να φτιάξετε σε αυτό το σεμινάριο. 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν 2-4 έργα ανάλογα με το επίπεδο των 
ικανοτήτων τους και το τι επιλέγουν. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας ενδιαφέρει 
να κάνετε, είστε ευπρόσδεκτοι να φέρετε τα δικά σας υφάσματα στο σεμινάριο.



1) θήκες/ πορτοφόλι

4) πουγγκί

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΡΑΠΤΙKΗΣ
Τι μαθαίνουμε;

3) Ενα προχωρημένο έργο: μάθετε πώς 
να ράψτε ένα ζευγάρι παντόφλες με 
γούνινο εσωτερικό υφάσμα.

2) Δημιουργήστε ένα αξεσουάρ από 
ένα απλό πατρον. Αυτός ο ευέλικτος 
γιακάς μπορεί να γίνει με διαφορετικούς 
συνδυασμούς υφασμάτων, και θα σας δώσει
την ευκαιρία να εξασκηθείτε στην κοπή και
συναρμολόγηση των υφασμάτων.

4) Μάθετε να ράψτε ενα πουγγκί: ένα απλό
και ιδανικό πρώτο έργο που μπορείτε να το
στολίσετε με πολλούς τρόπους.

5) Πώς να κάνεις μια κουμπότρυπα στη 
ραπτομηχανή σου.

6) Μάθετε να ράψτε μια θήκη για την 
ηλεκτρονική συσκευή σας χρησιμοποιώντας 
βάτα και ένα κουμπί/θυλή για το κλείσιμο.

7) Φτιάξτε μια θήκη για τα γυαλιά ηλίου σας: 
ένα απλό πρώτο έργο που μπορείτε να 
διακοσμήσετε με φούντες τα οποίο θα 
φτιάξετε εσείς.

8) Πώς να κάνετε απλικέ, μια μέθοδος το 
οποίο είναι υπέροχη για έξτρα διακόσμηση 
και λεπτομέρειες.

9) Μάθετε να κάνετε μια τσάντα clutch με 
φερμουάρ και φόδρα: μπορείτε να το 
στολίσετε όπως σας αρέσει.

1) Μάθετε πώς να ράψτε μια θήκη με 
φερμουάρ για τα πράγματα σας. Για εκείνους
σε πιο προχωρημένο επίπεδο, δοκιμάσετε
διάφορες τεχνικές όπως το καπιτονέ και
quilt-as-you-go.

5) κουμπότρυπα

7) θήκη για γυαλιά ηλίου

8) απλικέ

6) θήκη για ηλεκτρονική συσκευή
3) παντόφλες

2) γιακάς

9) τσαντάκι



ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΡΑΠΤΙKΗΣ

5) παντόφλες απο τσόχα2) ποδιά και γάντι κουζινας

 6) διακόσμηση

 7) κουδουνίστρα

3) hoop art

1) μαξιλαροθήκη

4) κρεμαστό 
μονόγραμμα 

1) Mάθετε να ράψτε μια
 μαξιλαροθήκη, 
 χρησιμοποιόντας διαφορετικά 
 υλικά και τεχνικές για να 
 δημιουργήσετε ένα πρόσωπο.

2) Μάθετε να ράψτε μια ποδιά 
με τσέπη και τρέσσες για 
δέσιμο. Εκτύπωση με σφραγίδα 
και καπιτονέ στο γάντι κουζίνας. 

3) Δημιουργήστε έργα τέχνης 
χρησιμοποιώντας κομμάτια 
υφάσματος, γαζιά στην 
ραπτομηχανή και ένα στεφάνι 
κεντήματος ως κορνίζα

4) Δημιουργήστε ένα κρεμαστό
μονόγραμμα χρησιμοποιώντας 
διάφορες τεχνικές, όπως το 
πατσγουορκ

5) Mάθετε να ράψτε από ένα απλό 
 πατρον φτιάχτοντας παντόφλες

6) Μάθετε να κάνετε μια απλή
λούτρινη κατασκευή για διακόσμηση 

7) Μάθετε να κάνετε μια απλή
λούτρινη κατασκευή, προσθέστε ένα 
κουδούνι να γινει κουδουνίστρα.
Μαθετε πως με απλό κέντημα με το
χέρι μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
πρόσωπο.

Τι μαθαίνουμε;


