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Stębnówka – mało popularna,
często bagatelizowana
Autorem publikacji jest Andrzej Śniadek, Embroidery Design Studio

W tym artykule chcę
zwrócić Państwa uwagę na
fakt, iż stosując mało popularne typów ściegów –
również możemy uzyskać
ciekawy efekt we wzorach
hafciarskich. Jednym z nich
jest stębnówka. Zastanawiam się, dlaczego ścieg
stębnowy jest tak niedoceniany?
Wielu moich Klientów nie
lubi stosować tego typu ściegu w obrysach, napisach, a
zwłaszcza przy tworzeniu
wzorów wypełnionych cienkimi liniami. Zawsze proszą
o powiększenie lub poszerzenie linii tak, by można
je było wykonać satyną. W
moim przekonaniu przyczyna tkwi w regulacji maszyny.
Jeśli nić jest zbyt luźna, stębnówka układa się jak pętla i
łatwo się wypruwa a satyną
zawsze można zakryć tego
typu niedociągnięcia.
Niesamowite możliwości
Stebnówka to narzędzie
dla sprawnych hafciarzy, którym zależy na świetnym i
dobrym efekcie końcowym.
Ten rodzaj ściegu daje nam
niesamowite
możliwości
twórcze. Można wykonać
jednokolorowy wzór, który
wyglądem będzie przypoT&P 4/2014

Czarne pola, które widzimy na rysunku pałacu, wykonane są wyłącznie
stębnówką (rys.1)

minał szkic ołówkiem. Aby
uzyskać taki efekt należy
pamiętać, by linie stębnówki nie miały powtarzalności
zakłuć. Jeśli zastosujemy
przesunięcie wkłuć linia ściegowa będzie wyglądała nieregularnie, co spowoduje jej
pogrubienie i wyeliminuje
zagrożenie zrywów podczas
pracy maszyny (rys.1).
Używając linii stębnówek
można stworzyć różnorodne
motywy, które po nałożeniu na siebie ograniczą ilość
ściegów we wzorze, a mimo
to uzyskamy bardzo ciekawe
wypełnienie. Powstały wzór
będzie naprawdę wyjątkowy.
Wspaniały efekt otrzymamy
również układając stębnówki
obok siebie. Przy zachowaniu odpowiedniej długości
ściegu wzór sprawia wraże38

Chyba jedynie producenci bielizny
doceniają tą delikatną i jakże
plastyczną strukturę ściegu (rys.2)

nie lekkiego i zwiewnego
(rys. 2).
Ściegi i wypełnienia ozdobne
Równie rzadko przy projektowaniu wzorów używa się ściegów i wypełnień
ozdobnych. Dzieje się tak,
ponieważ gotowe ozdobni-

ki, które zamieszczane są
w programach „fabrycznie”
posiadają sporo krótkich
ściegów, co utrudnia haftowanie. Można temu zaradzić
tworząc ozdobniki według
własnych potrzeb. Każdy
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Rysunek 3

profesjonalny program takie
funkcje posiada.
Ściegi
i
wypełnienia
ozdobne mogą nam znacznie ułatwić pracę. Gdy chcemy na przykład uzyskać efekt
sierści u zwierzęcia możemy
użyć wypełnień z nieregularnym ściegiem (random) wewnątrz oraz poszarpanymi
brzegami (jagged edge). Odpowiednie ułożenie kierunków ściegów oraz ustawienie
ich długości idealnie imituje
futro zwierzęcia. Taka sama
procedura (bez poszarpania
brzegów) świetnie nadaje
się przy projektowaniu kory
drzew. Zastosowanie przerzedzenia wypełnienia pozwala nam na uzyskanie w
prosty sposób wizualizacji
zachodu słońca. Nałożenie
na siebie z przeciwstawną
różnicą gęstości dwóch różnokolorowych
wypełnień
spowoduje przenikanie się

barw (color blending), jak
pokazuje rysunek numer 3.
Ściegi ozdobne układane
po linii stębnówki lub satyny seryjnej idealnie sprawdzają się przy wykańczaniu
wzorów. Można dzięki nim
uzyskać efekt trójwymiarowy, wystarczy nałożyć je na
wcześniej wykonane wypełnienie. Poszarpanie brzegów
możemy zastosować także
przy satynie seryjnej lub między wkłuciami – dla „ożywienia” elementu wzoru.
Stębnówka ozdobna, nazywana „motiv run” daje nam
nieograniczone możliwości.
Dzięki tej funkcji możemy
powtarzać po linii dowolne
elementy. Pozwala nam to
na przykład zrobić regularny brzeg serwety, sztandaru
czy chociażby dekoltu bluzki
(rys. 4).
Jak już wyżej wspomniałem, możemy tworzyć do-

wolne, powtarzające się
formy. Pamiętajmy jednak o
użyciu odpowiedniej gęstości satyny i/ lub odpowiedniej długości stębnówki w
stosunku do wielkości elementu, który chcemy układać. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ te wartości nie
są edytowalne podczas używania gotowych motywów.
Nie będzie problemu, jeśli
powiększamy motyw stębnówkowy – wówczas ścieg
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i mało ciekawa. Jeśli jednak
dodamy na wypełnieniu fałdy
satynowe imitujące fale i zagięcia materiału ta sama suknie będzie bardziej naturalna
a wzór będzie ciekawszy.
Podobna sytuacja dotyczy
jednokolorowych wzorów w
kształcie na przykład konia.
Często jest to zwykła plama
wypełniona jednym ciągiem,
a wystarczyłoby dodać elementy uwypuklające mięśnie
lub grzywę i koń stałby się

Rysunek 4

się wydłuża i nie zagraża
nam wciągnięciem materiału
przez maszynę.
Dość często wzory wypełniane są standardowo,
bez „dodatków”, które nadają wyrazu i niepowtarzalności naszym wzorom. Proszę sobie wyobrazić wzór
hafciarski, na którym jest na
przykład damska sukienka.
Jeśli ją wypełnimy zwyczajnym ściegiem będzie płaska

prawdziwym koniem.
Zachęcam do szaleństwa
z nitką hafciarską. Mam wrażenie, że i na naszym rodzimym rynku coraz częściej
liczy się indywidualność a
nie wzory masowe. Eksperymentujcie z nowymi rozwiązaniami!
Uruchomcie
wyobraźnie, a wasze wzory
będą jedyne w swoim rodzaju!
www.eds-studio.com.pl

