
24 
proste kroki 
do Twojego pierwszego haftu

Zamiast lajkować
Zacznij TWORZYĆ
NIE POTRZEBUJESZ ŻADNYCH AKCESORIÓW

UWAGA: Zawartość mocno wciągająca!
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Jeśli przejdziesz ze mną wszystkie kroki, to gwarantuję Ci, 
że haft ręczny przestanie być dla Ciebie czarną magią!

Przeglądasz te wszystkie piękne zdjęcia na Instagramie, zachwycasz się haftami na tamborkach
i myślisz, że fajnie byłoby tak umieć, ale kompletnie nie wiesz od czego zacząć? 

Jeśli masz w domu igłę i nitkę, to założę się, 
że wszystko inne co będzie Ci potrzebne też w nim znajdziesz.

Twój pierwszy wzór stworzysz i wyhaftujesz w mniej niż godzinę - 
Żeby zacząć, nie musisz na razie niczego kupować. 

Z myślą o Tobie przygotowałam ten poradnik, 
dzięki któremu zmienisz swoje chęci w czyny. Brzmi zachęcająco? 

W 24 szybkich krokach nauczysz się projektować pierwsze wzory 
i realizować je, dla siebie i dla innych, upiększając świat wokół Ciebie

Zaciekawiona? Zaczynajmy więc!

Też tak masz?

Mam dla Ciebie wyzwanie

Ale ostrzegam, haftowanie naprawdę wciąga. Naprawdę.



Co będzie Ci potrzebne:

- Nożyczki

- Widelec

- Ołówek i mała kartka

- Dwie monety 1zł

A także:

- Linijka albo karta plastikowa

- Koszulka albo coś, co chcesz ozdobić haftem

- Igła (dowolna, jaką znajdziesz w domu)

- Nitka (dowolna, jaką znajdziesz w domu)
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Krok 1. Złóż kartkę na pół Krok 2. Przyłóż monetę do zgięcia kartki i obrysuj ją ołówkiem

Krok 3. Drugą monetę połóż tuż pod pierwszą monetą, 
a następnie przesuń w lewo tak, aby zgięcie kartki 
przebiegało przez środek monety

Krok 4. Zaznacz punkt styku monety z zagięciem



Krok 5. Przyłóż linijkę (albo plastikową kartę) 
i narysuj linię łączącą zaznaczony wcześniej punkt 
z odrysowanym okręgiem

Krok 6. Wytnij kształt po odrysowanej linii

Krok 7. Rozłóż wycięty kształt (zobacz co powstało!) 
i połóż go w miejscu, gdzie chcesz wykonać haft

Krok 8. Obrysuj kształt na materiale, 
używając do tego ołówka SZK     ŁAHAFTU

Krystyny Duchniak
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Krok 9. Zaznacz na obrysie punkty co około 0,5 cm - wykorzystaj do tego równe odległości między zębami widelca

Brawo! Właśnie przeniosłaś swój wzór na materiał - już prawie możesz zaczynać haftowanie :-)



Krok 10. Utnij około 80 cm nici, przewlecz ją przez ucho w igle i ułóż tak, by z obu stron było tyle samo nici

Wskazówka: żeby łatwiej było Ci nawlec nitkę na igłę, postaraj się uciąć koniec nitki tak, żeby nie miał żadnych strzępów
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Krok 12. Lewą ręką chwyć za dłuższą część nici 
i okręć ją dookoła igły 3 razy w lewo

Krok 13. Złap i przytrzymaj zawiniętą nić 
(najlepiej kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki)

Krok 14. Prawym kciukiem popchnij igłę do góry

UWAGA: Jeśli znasz inną metodę robienia supełka, możesz śmiało ją zastosować, liczy się efekt

Krok 11. W prawą dłoń chwyć igłę dwoma palcami, 
a wolne końce nici ściśnij między igłą a palcem wskazującym

Teraz zrobimy supełek - posłuży on temu, żeby przytrzymać końcówkę nici i zapobiec jej wywleczeniu z materiału



Krok 15. Cały czas trzymając nitkę, przeciągnij igłę 
do samego końca, aż poczujesz że między palcami 
stworzy Ci się supełek

Twój supełek powinien wyglądać mniej więcej tak

Krok 16. Jeżeli za supełkiem zostało Ci dużo luźnej nici,
możesz przyciąć jej nadmiar

Twoja nitka jest gotowa do haftowania!
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No to haftujemy!

Krok 17. Wkłuj igłę od spodu w pierwszy punkt Krok 18. Przewlecz nić do końca (nie musisz jej mocno naciągać) 
i wkłuj igłę od góry w drugi punkt

Krok 19. Po wkłuciu w drugi punkt postaraj się od razu 
wyprowadzić igłę od spodu w trzeci punkt 

Krok 20. Przewlecz nić do końca,
właśnie powstał pierwszy ścieg Twojego haftu
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Krok 21. Teraz obróć igłę i tępym końcem przewlecz ją pod nitką łączącą pierwszy i drugi punkt

Krok 22. Wkłuj igłę od góry znów w trzeci punkt (albo tuż obok niego) i wyprowadź od spodu w punkcie czwartym
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Krok 24. Powtarzaj ścieg tym sposobem, aż przejdziesz wszystkie punkty

Krok 23. Znanym Ci już sposobem przewlecz ją tępym końcem pod nićmi łączącymi punkty 2 i 3
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Krok bonusowy: Kiedy kończysz haft albo widzisz, że nie wystarczy Ci nitki do dokończenia haftu i musisz nawlec nową, 
zostaw ostatnie 5-8 cm nitki, i na lewej (niewidocznej) stronie haftu zrób „slalom” pomiędzy wcześniej 
zrobionymi ściegami - wystarczy 4-5 „zakrętów” w jedną stronę, „zawrotka”, i 2-3 „zakręty” w powrotnym kierunku.

BONUS: Jak zakończyć haft, żeby nitka nie wyciągnęła się przypadkiem?

Po „slalomie” możesz spokojnie uciąć resztę nitki - masz pewność że haft zostanie na swoim miejscu!
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I JESZCZE JEDNO:
Koniecznie pokaż swoje dzieło światu! 

Niech Twój haft sprawi radość drugiej osobie :-)



Nazywam się Krystyna Duchniak
i jestem znana z tego,
że haft to moje całe życie.
Już od 30 lat prowadzę własną pracownię haftu artystycznego.
Wykonałam tysiące zleceń dla klientów z całego świata.
Współpracowałam z topowymi polskimi projektantami mody.
Haft ręczny nie ma dla mnie tajemnic.

Rok temu postanowiłam, że chcę przekazać swoją wiedzę.

Z doświadczenia wiem, że każdy jest w stanie haftować.
Wystarczy chcieć. I ćwiczyć. I ćwiczyć. I na pewno wyjdzie.

 

O mnie
Nazywam się Krystyna Duchniak
i jestem znana z tego,
że haft to moje całe życie.
Już od 30 lat prowadzę własną pracownię haftu artystycznego.

Wykonałam tysiące zleceń dla klientów z całego świata.

Współpracowałam z topowymi polskimi projektantami mody.

Haft ręczny nie ma dla mnie tajemnic.

Rok temu postanowiłam, że chcę przekazać swoją wiedzę.

Z doświadczenia wiem, że każdy jest w stanie haftować.

Wystarczy chcieć. I ćwiczyć. I ćwiczyć. I na pewno wyjdzie.

Ten poradnik powstał, by pokazać Ci, 

że nie trzeba mieć ani wyposażenia,

ani też pokładów wolnego czasu, 

żeby zacząć przygodę z haftem.

Wystarczy odważyć się i zacząć.

Potem będzie tylko ciekawiej.

 



Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas.

Mam nadzieję, że znalazłaś tu dużo wartości,
a przede wszystkim inspirację dla siebie, 
żeby stworzyć coś swojego i niepowtarzalnego.

Jestem bardzo ciekawa jak Tobie pójdzie
z haftowanym serduszkiem.

Aha, i jeszcze jedna sprawa:
jeśli wrzucisz zdjęcia swojej pracy
z podpisem „Mój pierwszy haft”
na fanpage Szkoły Haftu:

https://www.facebook.com/szkolahaftu/

to będę miała dla Ciebie prezent-niespodziankę

A na dzisiaj to tyle, wracam do haftów
a Tobie życzę pięknego dnia!

       Krystyna

To już wszystko na dziś!
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