1. Przygotuj materiał. Ilość będzie uzależniona od rozmiaru tuniki lub sukni. Zamiast nowego
materiału możesz wykorzystać prześcieradło, bawełniany obrus lub inny materiał znaleziony w
domu. W Średniowieczu farbowano materiał na wiele kolorów. Możesz kupić kolorowy materiał
lub spróbować samodzielnie zafarbować tkaninę w domu barwnikami, które dostaniesz w
pasmanterii.

2. Złóż materiał tak jak pokazano na obrazku. Powinien być złożony “na cztery”. Upewnij
się, że leży gładko na stole i wszystkie krawędzie są równo.

3. Przygotuj się do odrysowania wykroju. Wykorzystaj luźny t-shirt, który posłuży za wzór.
Nie używaj dopasowanych I ciasnych koszulek bo nie będziesz w stanie założyć gotowej tuniki!
Złóż koszulkę na pół wzdłuż długiej krawędzi i przyłóż do rogu tkaniny tak, aby długa krawędź
koszulki przylegała równo do złożonej krawędzi tkaniny. Upewnij się, że koszulka leży tak jak
pokazano na obrazku.

4. Odrysuj koszulkę dodając zmiany w wykroju.. Pamiętaj, że t-shirt jest tylko pomocą.
Suknia lub tunika chcesz aby była dłuższa i miała długi rękaw. Odrysuj wykrój tak aby miał
rękawy do nadgarstka, sięgał do kolan jeśli ma być to tunika lub kostek jeśli ma być to sukienka.
Odrysuj wykrój ołówkiem.

5. Zepnij materiał szpilkami wzdłóż odrysowanych krawędzi aby nie poruszył się podczas
wycinania!

6. Wytnij materiał dodając do odrysowanej linii ok 3-4 cm zapasu. Będzie to potrzebne

podczas szycia. Nie przecinaj materiału w miejscach gdzie jest złożony na pół! Gdy wytniesz
wykrój wyjmij wszystkie szpilki i rozłóż wykrój.

7. Zszyj rękawy I boki. Pamiętaj aby nie zaszyć otworu na głowę lub ręce. Będziesz szyć “na
lewą stronę” zwróć uwagę aby podczas szycia na wierzchu była ta strona materiału, która ma być
od środka gotowej tuniki. Zabezpiecz krawędzie szwu aby materiał się nie wystrzępił. Możesz to
zrobić dodatkowym szwem lub wprasować specjalną taśmę do zabezpieczania krawędzi, którą
dostaniesz w pasmanterii.

8. Wywiń swoją tunikę/suknię na prawą stronę. Gratulacje! Jest gotowa 
Jeśli chcesz dodatkowo ozdobić swój strój obejrzyj zdjęcia gotowych strojów średniowiecznych i
spróbuj swoich sił!

