


1. Wytnij elementy nerki – front, tył i daszek.

3. Na materiał podszewkowy przenieś miejsca zszycia 
zakładek. Możesz to zrobić kładąc materiał zewnętrzny 

na poszewce i przenosząc rogi trójkąta.

Lista zakupów
Panel z materiałem na nerkę
Materiał podszewkowy (może być tkanina 
bawełniana)
Taśma nośna 20 mm
Regulator i klamra 20 mm 
Taśma suwakowa (ok 22 cm)

Panele na nerki dostaniesz w sklepie Ruda Mama 
Tkaniny
Akcesoria w sklepie lamorki.pl

2. Odrysuj je na materiale podszewkowym, wytnij.

http://rudamamatkaniny.com
http://rudamamatkaniny.com
https://lamorki.pl/pl/c/Pozostale/27


4. Do materiału zewnętrznego doszyj usztywnienie z wigofilu. Szyj na odległość 
połowy zapasu, wigofilem do góry.

6. Przygotuj taśmę suwakową długości ok 22 cm. Nałóż na nią suwaki. 

5. Zaszyj zakładki na materiale zewnętrznym i na podszewce

 7. Wyznacz środek górnej krawędzi nerki i w każdą stronę odmierz 9 cm. 
Narysuj dwie linie, centymetr oraz dwa centymetry od górnego brzegu, o 

długości 



8. Wyznacz dwie skośne linie od każdego rogu 
powstałego trójkąta do górnego brzegu frontu nerki.

9. Złóż materiał zewnętrzny i podszewkę prawymi 
stronami do siebie i zepnij.

10. Natnij materiały do rogu prostokątów po linii, którą narysowałaś (tnij 
oba materiały, uważając aby się nie przesunęły)



11. Wytnij pasek centymetr od krawędzi. (Tylko do linii, 
którą nacięłaś wcześniej, z każdej strony musi zostać 

trójkąt).  

12. Pomiędzy materiały włóż taśmę z suwakami. Prawą 
stroną do prawej strony materiału zewnętrznego.

13. Przeszyj wszystkie warstwy od miejsca, w którym nacięłaś 
materiały. Pierwsze wkłucie musi znajdować się dokładnie 

na rogu. Szyj po linii narysowanej dwa cm od górnej krawędzi 
frontu. Ostanie wkłucie musi znajdować się dokładnie na rogu 

nacięcia materiałów. Nie zapomnij o zabezpieczeniu szwu, 
czyli o ryglowaniu. Użyj stopki do zamków.



14. Rozłóż całość. Rogi trójkątów zawiń do środka i złap klamerką. Tak 
samo zrób z materiałem zewnętrznym i podszewką. Muszą być dobrze 

równo

15. Przestębnuj dookoła.

16. Odetnij nadmiar taśmy suwakowej. Możesz zszyć górne krawędzie 
frontu i podszewki. To dodatkowe szycie ułatwi Ci późniejsze działania ale 

nie jest konieczne.



18. Złóż te elementy, tworząc kanapkę. Pomiędzy materiały na daszek 
(zewnętrzy i podszewkę) złożone prawymi stronami do siebie, włóż front 

nerki prawą stroną do prawej strony materiału zewnętrznego daszku. 
Wszystkie nacinki muszą znajdować się w tym samym miejscu.

Zepnij to miejsce szpilką. Poruszając się w prawo i w lewo od środka spinaj 
wszystkie trzy warstwy szpilkami.

17. Wyznacz środek górnej krawędzi przodu (będzie na taśmie suwakowej) 
oraz na daszku (materiale zewnętrznym i podszewce). Zrób nacinki.



19. Zszyj. Wywiń na prawą stronę.

20. Teraz stębnuj daszek przy zamku.

21. Wyznacz środek części, którą masz już gotową oraz tyłu (materiału 
zewnętrznego i podszewki), zrób nacinki.



23. Zszyj górną krawędź nerki

24. Rozdziel materiał zewnętrzny i podszewkę.

22. Złóż kanapkę składając górną krawędź nerki: materiały na tył nerki 
złóż prawymi stronami do siebie, pomiędzy nimi umieść gotowy przód z 
daszkiem. Prawe strony materiału zewnętrznego muszą być przodem do 

siebie. Nacinki muszą się stykać.



25. Złóż dolną krawędź materiałów zewnętrznych (frontu i tyłu). Zepnij i 
zszyj. Zakładki ułóż na zewnątrz.  Zostaw otwory na końcach w miejscach 

gdzie wszyjesz paski.

26. To samo zrób z podszewką, zostawiając w niej otwór na  wywinięcie.

27.  Wywiń całość tak aby na wierzchu była pokrzewka (musisz do tego 
otworzyć zamek).



28. Przygotuj taśmę na paski. Jeden pasek o długości ok 15 cm drugi 
60-70 cm. Brzegi opal.

30. Przeszyj kilka razy

Twoja nerka jest gotowa !

31. Dłuższy pasek umieść w drugim otworze (nie złożony na pół). Przeszyj 
kilka razy.

32. Przewiń całość na prawą stronę. Na dłuższy pasek nałóż regulator i 
drugą końcówkę klamry.

33. Wywiń nerkę na prawą stronę. Zszyj otwór w podszewce (możesz to 
zrobić na maszynie bardzo blisko brzegu

29. Na krótszy nałóż jedną część klamry (żeńską). Umieść ją w nerce, 
końcówki wysuwając przez pozostawiony otwór. Jeśli otwór wyszedł Ci za 

mały, możesz go lekko przyciąć


