
Dla wszystkich mam, które chcą, by ich dzieci wyglądały jak z 
wybiegu mody. 

Kurs krawiecki 
„Mamy szycie 

w 21 dni“, 
który w 3 
tygodnie 
uczyni z 

Ciebie mistrza 
nożyczek

A jaka jest Twoja historia?

W gronie przyjaciółek ciągle słyszysz tylko o tym, jak to każda buduje więź ze 
swoim dzieckiem poprzez wspólne aktywności? Znasz na pamięć te przechwałki, 

co każda z nich potrafi zrobić dla swojej pociechy? 

Jedna szkicuje, inna na drutach robi synkowi kolorowe buciki, a jeszcze inna piecze 
ze swoją córeczką smaczne ciasteczka. Tylko Ty jedna stoisz na uboczu i czujesz, 
jak gdybyś nie potrafiła nic kreatywnego wymyślić. Albo boisz się, że nie zbudujesz 

z dzieckiem dostatecznej więzi?

A może od wielu lat masz przed oczyma słodką scenę z parku, gdy jednego 
letniego popołudnia zobaczyłaś matkę z córeczką w jednakowych sukienkach. 

CTA: Chcę wziąć udział w tym 
kursie 



Ten widok tak Cię zauroczył, że już wtedy postanowiłaś, że też chciałabyś kiedyś 
ubierać się tak samo. A teraz wreszcie masz tę swoją pociechę i brakuje Ci tylko 

tych umiejętności, by wcielić w życie swój plan?

A może po prostu jesteś młodą, ambitną mamą, w której tkwią ogromne pokłady 
pomysłowości i kreatywności. I tylko szukasz sposobu, by gdzieś dać upust swoim 

manualnym zdolnościom?

A może nadszedł czas, by coś w swoim życiu zmienić i by wreszcie 
wcielić w życie swoje wielkie plany?

• Pomyśl, co powiedziałyby Twoje koleżanki, gdybyś nagle zaczęła ubierać swoje 
dziecko w ubranka, które sama uszyłaś? 

• A co powiesz na to, gdybyś już za 3 tygodnie, mogła spełnić swoje marzenie z 
przed lat, by ubierać siebie i córeczkę w ubrania o tym samym kroju i materiale?

• A Ty co powiesz na to, gdybyś mogła swoją kreatywność wykorzystać do 
tworzenia własnych krawieckich wykrojów. A potem nadawała im realny kształt?

Ale co, jeżeli…? 
Już słyszę Twój wewnętrzny głos zawahania

Boisz się, że mimo kursu, na który wydasz przecież tyle pieniędzy, nie znajdziesz 
później czasu na szycie, więc zapomnisz z czasem wszystkich trików? 

Boisz się, że kurs online nie działa, więc nigdy nie nauczysz się sztuczek 
krawieckich? I że taki sposób nauki nie da Ci wystarczających umiejętności? 

Albo, gdy pojawi się problem podczas szycia, kurs online nie da Ci odpowiedzi, jak 
się z nim uporać, bo nikt nie weźmie Cię za rękę i nie pokaże — zrób to tak, czy 

tak?

CTA: Chcę nauczyć się tak szyć  



Posłuchaj więc opinii klientki, która miała podobne dylematy: 

Ola.Z „Wydawało mi się, że to głupota, żeby uczyć się szyć przez internet. 
Ale postanowiłam zaryzykować i nie żałuję. Lekcje jasno i w prosty sposób 

prezentują jak wykonywać kolejne kroki, by w ostateczności wyszło nam małe 
dzieło sztuki krawieckiej :-). Choć miałam wątpliwości, jednak niepotrzebnie. 
A gdy czegoś zapominam, zawsze mogę zajrzeć do kursu, mimo że wykupiła 

go już dwa lata temu! Polecam wszystkim“ 

———————

Co zyskasz wraz z kursem?

• W łatwy i szybki sposób odkryjesz wszystkie tajniki sztuki krawieckiej, bo kurs, 
oprócz 21 lekcji pokazowych w formie wideo, zawiera także szkoleniowe 
tutoriale, wykroje w formie pdf oraz gotowe checklisty, które pozwolą Ci 
sprawdzić krok po kroku swoje postępy.

• Zyskasz umiejętności porównywalne z umiejętnościami osoby, która ukończyła 
szkołę krawiecką, bo kurs został tak przygotowany, by zdradzić Ci w 21 krokach 
wszystkie najważniejsze triki, których niektórzy uczą się latami.

• Zadziwisz wszystkich swoimi autorskimi projektami, bo kurs „mamy szycie w 21 
dni“ nauczy Cię nie tylko szycia, ale także sporządzania własnych wykrojów. 

Jak tego dokonasz?

Kurs składa sie z 3 modułów. Każdy moduł zawiera 7 lekcji video z instruktażem. 
To w sumie daje Ci ponad 315 minut nauki szycia! Oprócz tego, otrzymasz 
wszystkie te nagrania w formie transkrypcji plus dodatkowe ściągawki w postaci 
gotowych wykrojów.

————————



Plan kursu:

Jeżeli ciagle zadajesz sobie pytanie, jak wyglądać będzie taka nauka online. To 
spójrz poniżej. Tam znajdziesz cały plan kursu z wyszczególnieniem wszystkich 
zagadnień lekcyjnych. 

MODUŁ I - materiałoznawstwo i sztuka krojenia 

1. Jakie typy materiałów znajdziesz w sklepie z tkaninami.
2. Jak dobrać materiał stosownie do modelu. 
3. Jak prawidłowo ściągnąć miarę i poprawnie wybrać obrys wykroju 

odpowiednio do rozmiaru - wyjaśnienie oznaczeń na planie wykroju.
4. Na co zwrócić uwagę, nim przystąpisz do krojenia materiału (kierunek nici)
5. Krojenie materiału według sporządzonego wykroju - o czym należy pamiętać? 
6. Jak samemu wykonać prosty wykrój - tworzenie planu wykroju - cz.1
7. Jak samemu wykonać prosty wykrój - tworzenie planu wykroju - cz.2

Zapomnij o źle skrojonych ubraniach i takich, które przez nieodpowiedni dobór 
materiału nie trzymają prawidłowo formy. Z tego modułu dowiesz się, jakie są 
najważniejsze typy tkanin i jak odpowiednio dobierać je w zależności od modelu 
ubrania. Nauczyć się także sama tworzyć proste wykroje, by każdą rzecz, którą 
uszyjesz, idealnie leżała na Twojej sylwetce.

MODUŁ II - szycie KROK PO KROKU

1. Rodzaje ściegów w maszynie do szycia
2. Czym jest lewa i prawa strona materiału i jak dobrze połączyć wszystkie 

skrojone elementy?
3. Jak poprawne zszyć poszczególne części wykroju 
4. Jak poprawnie wszyć rękawy 
5. Czym jest overlook - metody zabezpieczania brzegów materiału
6. Jak poprawnie wszyć zamek do spodni
7. Jak poprawnie wszyć zamek kryty

Z tego modułu dowiesz się, jak połączyć wszystkie części wykroju i jakie 
zastosować ściegi, by stworzyć gotowy model. Poznasz triki, dzięki którym Twój 
wymarzony model nabierze kształtów. 



Cena kursu to 500 złotych 

Myślisz, że to dużo? Jesteś w błędzie! To niezwykła okazja. Dlaczego?

• Pomyśl… z naszego kursu możesz korzystać nawet po roku! Na innych kursach 
online po upływie tego czasu będziesz zmuszona wykupić kolejne lekcje. Czy 
codziennie wykorzystywać będziesz wszystkie triki krawieckie, które Ci 
pokażemy? Istnieje więc spore ryzyko, że po prostu czegoś zapomnisz. Na 
naszym kursie zawsze możesz podejrzeć te krawieckie sztuczki, które 
najzwyczajniej w świecie wyleciały Ci z głowy.

• Kurs szycia kosztuje 500 złotych… ale te pieniądze wydasz tylko raz, a potem 
możesz uszyć, ile chcesz. A ile wydałabyś pieniędzy, gdybyś za każdym razem 
poprosiła o to krawcową?

• Ile kosztuje jedno ubranko w sklepie? 50-60 złotych? Za 500 złotych kupisz więc 
tylko 10 sztuk. Po naszym kursie możesz wykonać tyle ubranek, ile Ci się tylko 
zamarzy. Co więcej, nie tylko dla swojego dziecka, ale i dla siebie. Znając 
podstawy krawieckie, z łatwością wykonasz także dekoracje do domu. To 
pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy.

MODUL III - wykończanie elementów odzieży

1. Jak wykonać wszycie kołnierza - cz.1 
2. Jak wykonać wszycie kołnierza - cz.2
3. Jak wykończyć mankiety w rękawie
4. Sposoby wykończenia dołu spodni lub spódnicy
5. Jak wykonać plisę na guziki
6. Jak zrobić kieszenie naszywane i wpuszczane
7. W jaki sposób obszywać dziurki na guziki (metody maszynowe i ręczne) 

Zapomnij o źle wykończonych ubraniach, gdzie kołnierz nieodpowiednio się 
układa, a kieszeń odstaje, bo została niestarannie naszyta. Z tego modułu 
dowiesz się, jak dopieścić swój projekt, by nadać mu ostatecznej formy, która 
zachwyci wszystkich wokoło. 

CTA: Chce się nauczyć TAK szyć



———————

Kto przygotował kurs „Mamy szycie w 21 dni“?

Prowadzącą kurs jest Maria Antonow, która przez wiele lat pracowała dla światowej 
klasy Domu Mody PRADA. Po ukończeniu szkoły krawieckiej i studiów 
magisterskich na kierunku: konstrukcja odzieży i tekstyliów w Łodzi, podjęła w tym 
włoskim Domu Mody staż jako krawcowa. Dzięki swojemu talentowi już w krótkim 
czasie awansowała na szefową szwalni. Współpracowała również z wieloma 
światowej klasy fabrykami materiałów, między innymi: Designer Material czy 
Fashion Textiles.

Opinie klientów:

Marta T. „Jestem szczęśliwa, że wzięłam udział w tym kursie. Teraz koleżanki 
zazdroszczą moim dzieciom ubranek. Też chciałby ubierać tak swoje pociechy. 

Ciągle pytają, gdzie mogą skorzystać z takiego kursu“

Basia M. „Zostałam mamą po raz pierwszy. Myślałam, że nie pogodzę opieki nad 
dzieckiem z kursem szycia. Myliłam się. Lekcje trwają po 15 minut, ale pokazują 

wszystko, co najważniejsze. Mogłam oglądać lekcje w dowolnym momencie, 
właśnie dlatego, że kurs jest online. Nie żałuję tej decyzji. Polecam 

niezdecydowanym mamom“

CTA: Chce wziąć udział w kursie 


