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KARTA ĆWICZEŃ 5
NARZĘDZIA I PRZYBORY KRAWIECKIE
Przeczytaj uważnie zapisy w tabelach. W wyznaczone miejsca wpisz brakujące wyrazy.
Narzędzia: igła, nożyczki, żelazko, maszyna do szycia.

Narzędzia Zastosowanie Zasady BHP

……………………………………

……………………………………

……………………………………

• łączenie elementów odzieży (szwy),

• endlowanie (zabezpieczanie brzegów 

szwów),

• wykonywanie dziurek,

• haftowanie

• sprawne łącza zasilania,

• konserwowane i …………………………………....... 

mechanizmy,

• właściwy sposób  podawania tkaniny pod 

………………………………… i ……………………………….,

• odpowiednie zamocowanie

Igły ręczne • do …………………………………………. ręcznego,

• igły oznacza się numerami od 1 do 12

• po zakończeniu ……………………………….. igłę  

należy wpiąć w specjalną ………………………… 

…………, nigdy w ……...………………………………….,

• igieł nie należy wkładać do ust

…………………………………… • do rozprasowania szwów,

• ………………………………………. elementów 

zdobiących lub do …………………………………… 

odzieży,

• ………………………………….. gotowych wyrobów

• włączając …………………………  do sieci 

elektrycznej lub je …………………………… 

należy trzymać za wtyczkę, nigdy za 

……………………………….,

• po prasowaniu odkładamy 

………………………………. na specjalną 

………………………..

Nożyce • nożyce duże o zróżnicowanych 

uchwytach i …………………………..……, służą do 

krojenia grubych tkanin,

• nożyce średnie o jednakowych 

uchwytach, służą do krojenia cienkich 

tkanin,

• nożyce ………………………………… stosujemy do 

przecinania dziurek

• podczas …………………………..  prowadzimy 

ostrza nożyczek po stole, zaokrąglonym 

ostrzem do ……………………………….…..,

• krojonego materiału nie  unosimy do góry,

• po zakończonej pracy  nożyce ………………… 

………………………….., wkładając je ostrzem do 

…………………………………...,

• ostrzenie nożyc wykonujemy u specjalisty
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Przyrządy: naparstek, deska do prasowania.

Przyrząd Zastosowanie przyrządu

Naparstek włożony na środkowy ……………………… prawej ręki (u osób praworęcznych) chroni go 

przed …………………………………………..; igła, opierając się o powierzchnię ………………………………., 

z łatwością przechodzi przez tkaninę

Deska do prasowania służy do ………………………………. materiałów, odzieży, obecnie …………………………………….. 

do prasowania mają ażurową konstrukcję, co ułatwia szybkie wydostanie się 

………………………. wodnej na zewnątrz

Przybory: taśma centymetrowa, szpilki.

Przybór Zastosowanie przyboru

Taśma centymetrowa ……………………………………………………………… jest przyborem służącym do zdejmowania 

wymiarów z figury ……………………………………………… oraz do mierzenia tkanin  

i nanoszenia wymiarów na ……………………………………………

………………………………… …………………………………. służą do tymczasowego łączenia kawałków tkaniny; szpilki 

podobnie jak ……………………………………………. należy wpinać zawsze w poduszeczkę, 

nigdy w ubranie!


