Užitečná práce
Po příchodu na Turniket si můžete za jeden pomocný bod koupit malé nebo velké
pláténko, jehlu a bavlnky a pustit se do vyšívání písmene (viz dále). Hotovou
výšivku od vás koupíme my – malou za 2, velkou za 3 pomocné body. Fantazii se
meze nekladou, konkrétní tvar ani typ písmene není nijak definován. Musí být ale
jednoznačně čitelné. Nakoupit materiál můžete pouze jednou. Nepoužitou
bavlnku prosíme vrátit.
Konkrétní písmeno si vyberete z textu, který vám předloží orgové.
Minimální požadavky na výšivku:
malá 130 křížků, 3 barvy (různé bavlnky)
velká 250 křížků, 4 barvy
každá barva musí být zastoupena nejméně 25 křížky
všechny křížky musí být nejmenší možné (rastr 1x1)
horní steh všech křížků musí jít jedním směrem (chyby do cca 5% budou
tolerovány)
výšivka musí být v rámci možností pečlivá a úpravná (rozhoduje přejímající org)
snažte se umístit výšivku zhruba doprostřed pláténka, ať ji máme za co přišít do
výsledné kompozice
na rub přilepte samolepku (dostanete od nás) a na ni napište obyčejnou tužkou
název týmu a celkový počet křížků

Příklady výšivek uznaných za vyhovující v minulých letech jsou k vidění na startu
a na turniketu. Pokud vám vznikající koláž přijde chudá a nedokončená,
pochopíte, že výšivek je pořád zatracené málo.

Návod na vyšívání křížkovým stehem pro začátečníky (citáty z
www.rucniprace.cz):
Všechny horní stehy musejí bezpodmínečně jít jedním směrem, potom je dojem z
výšivky čistý. Je proto dobré si zvyknout vést spodní steh zprava nahoře doleva
dolů. Dle směru vyšívání se osvědčil tento postup:
Vyšíváme-li v řadách zespoda nahoru, začínáme první
řadu spodních stehů vpravo a směrujeme doleva.

Vyšíváme-li potom horní řadu stehů zleva doprava (a
tím dokončujeme stehy), můžeme jednoduše
propíchnout k místu vypíchnutí další řady spodních
stehů.

Vyšíváme-li jednotlivé řady seshora dolů, dokončujeme
nejprve každý steh, teprve potom vyšíváme další. I zde
vpíchneme spodní steh vlevo dole a vedeme ho
doprava nahoru, horní steh potom vedeme do kříže
přes něj a propíchneme rovnou k začátku dalšího
stehu.

Takto vyšíváme správně šikmé řady: první spodní steh
vedeme zleva dole k pravému hornímu roku, potom
přejdeme rovnou k začátku horního stehu. Vyšijeme ho
a přejdeme šikmo dolů k začátku dalšího spodního
stehu.

Ať se dílo daří!

