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Aby wykonać torby do wózka sklepowego potrzebne będą

MATERIAŁY:
● Niestrzępiąca się mocna tkanina w czterech kolorach  np. poliester wodoodporny, mocna 

cerata lub cordura - ok. 80  cm każdego koloru
● 8 drewnianych drążków dł. ok. 60-70  cm (min. 10  cm dłuższe niż szerokość wózka) – 

dostępne w markecie budowlanym. 
● Taśma nośna szer. 2,5  cm ok. 10,5 m
● Zapięcia magnetyczne do torebek – 6kompletów,  lub taśma  rzepowa.
● Nici

PRZYBORY I NARZĘDZIA:
● Linijka 
● Nożyczki
● Pisak/kreda do tkanin
● Szpilki 
● Maszyna do szycia
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Zestaw składa się z czterech toreb, które wygodnie zawiesisz złożone na wózku sklepowym 
i łatwo rozłożysz aby włożyć do nich zakupy. Torby na czas zakupów są połączone ze sobą 
zapięciami magnetycznymi. Rozłączone łatwo załadujesz do bagażnika samochodu. Mogą 
równie dobrze funkcjonować osobno jako zwykłe torby. 
W związku z tym, że wózek sklepowy ma nieregularny kształt. Każda torba powinna mieć inny 
wymiar. Tak jak pokazano na ilustracjach na końcu tutoriala.

Narysuj na tkaninie obrys wykroju wraz z liniami pomocniczymi i miejscami mocowania 
zapięć. Wytnij po obrysie.

 
Zapasy na tunel na drążek złóż na pół i przypnij 
szpilkami. Upewnij się, że drążek się zmieści. Zszyj tunel.

Prawa strona materiału

Lewa strona materiału

Miejsce mocowania zapięcia
Linia szycia

oznaczenia na rysunkach:
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Odwróć materiał prawą stroną do góry. Upnij taśmę 
nośną zaczynając od środka spodu. Przyszyj taśmę.
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U góry zamocuj, w ten sposób zapobiegniesz urwaniu rączek.
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Zamocuj zapięcia. W tym celu na lewej stronie w zaznaczonym miejscu połóż jeną podkładkę 
i odrysuj pionowe otwory. Przetnij je delikatnie i   po prawej stronie materiału zamocuj 
zapięcie zabezpieczając mocowanie podkładką. 
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Złóż materiał na pół prawą strona do środka i  zszyj 
boki.



Narożniki  torby złóż wzdłuż linii  pomocniczych i  zepnij szpilkami. Przeszyj po linii 
 pomocniczej i  odetnij narożnik.
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Wywróć torbę na prawą stronę i  zamocuj drążki. Analogicznie uszyj pozostałe torby.
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Połącz torby ze sobą
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Zwiń i  zabierz na zakupy



Wózki  sklepowe mają różny kształt i  wymiary. Poniżej przedstawiono wymiary toreb jakie 
możesz uszyć dla  najpopularniejszych rodzajów wózka. 

A. Duży wózek marketowy (np. LIDL)
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A. Duży wózek marketowy (np. LIDL)
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B. Średni  wózek marketowy 
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B. Średni  wózek marketowy 
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