
Typ 1

uniwersalne
nieprzemakalne
innowacyjne





„Uniodzież - testowanie funkcjonalnej 
odzieży w świetle potrzeb osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim”

Celem projektu jest opracowanie bez-
płatnego katalogu zawierającego szablon i 
instrukcję wykonania okrycia przeciwdesz-
czowego oraz umożliwienie dopasowania 
okrycia do indywidualnych potrzeb użyt-
kownika np. poprzez dostosowanie odpo-
wiedniej długości rękawów.

Uni to okrycie przeciwdeszczowe składa-
jące się z modułów, uwzględnia potrzeby 
różnych grup odbiorców między innymi 
osób poruszających się na wózku, opieku-
nów osób niepełnosprawnych czy rowe-
rzystów.





Zamek wodoodporny 50 cm (3 szt)
Zamek rozdzielczy 30 cm (2 szt)
Rzep szer. 2 cm (0,5 m)
Stoper (4 szt)
Gumka okrągła 3 mm (4 m)
Taśma odblaskowa szer. 2 cm (1,5 m)
Lamówka bawełniana (2m)
Tkanina wodoodporna (4 mb)
Siatka odzieżowa (0,5 mb)
Nici (1 szt)

Druk
Szycie 
Klejenie szwów

Komponenty i materiały

Usługi

18 zł
6 zł
1 zł

4 zł
4 zł
3 zł
4 zł

68 zł
5 zł

3,50 zł

10 zł
200 zł

30 zł

116,50 zł

240 zł



1. Wykrojenie wszystkich elementów z mate-
riału i siatki

2. KAPTUR - naszycie odblasku na części bocz-
ne i środkową tylną, naszycie wieszaka na 
część środkową tylną, przyszycie daszka do 
części środkowej przedniej, doszycie części 
bocznych przednich, zszycie części tylnych, 
uszycie tunelików na gumkę, przyszycie 
tunelików do części tylnych, doszycie części 
przednich, wciągnięcie gumki, wpuszczenie 
końca gumki w szew, doszycie i stebnowanie 
obłożenia, uszycie siatki, doszycie siatki do 
obłożenia

3. TYŁ - zszycie dolnej części pleców z siatką, 
naszycie odblasków na pelerynkę, podwinię-
cie pelerynki, odszycie kontrafałdu, doszycie 
patki i rzepów, doszycie pelerynki do tyłu, 
przyszycie tyłu do rękawów, zszycie do poło-
wy rękawa

4. RĘKAW - uszycie patki, naszycie rzepa, 
odszycie mankietów na płasko, przeszycie 
reszty rękawa

Instrukcja



5. PRZÓD - przyszyć odblask do listwy pod 
zamkiem, przyszyć listwę do zamka i przodu, 
oblamować, przyszycie odblasku do listwy 
dolnej, doszycie zamków, doszycie kieszeni i 
worków kieszeniowych,

6. DÓŁ - (śpiworek) zszyć boki z przodem i 
kieszonką na gumkę, wszyć zamki i listwę, 
oblamować, wciągnąć gumkę

7. Podkleić szwy



Kontakt: 

Joanna Krokosz
email: jhkrokosz@gmail.com


