
 

Mamo, naucz się szyć w zaledwie 3 tygodnie! 
 

Chcesz szyć, przerabiać, wzbudzać podziw i zachwyt jednocześnie?  

Z kursem szycia „Mamy szycie w 21 dni!” na pewno Ci się to uda. 

 

NO JASNE, ŻE CHCĘ! 

 

Znasz to? 

Chodzisz po sklepach, szukasz, przeglądasz, ale nie możesz znaleźć idealnych spodenek dla 

Twojej córeczki. Żadne Ci nie odpowiadają. Wszystkie są takie same. Pastelowe misie, 

różowe kwiatki i szare kotki — takie wzory znajdujesz na sklepowych półkach. A Ty szukasz 

czegoś wyjątkowego i oryginalnego… No trudno, kupujesz w końcu obejrzane po raz 5 

spodenki tylko po to, aby wizyta w sklepie nie poszła na marne. Wydaje Ci się, że 

rozmiarowo będą dobre. Wracasz z zakupów, córka je przymierza i… o nie. Spodnie są za 

krótkie, a w pasie za szerokie.  

 

A ile razy zdarzyło Ci się coś takiego?  

Szperasz między wieszakami w sieciówce. Bardzo spodobał Ci się krój kurtki, ale materiał,  

z którego jest uszyta, już niekoniecznie. Jest sztywny, szorstki — nieprzyjemny. Nie chcesz 

kupować niczego ze sztucznych, syntetycznych tkanin. Chcesz wiedzieć, z czego są uszyte 

ciuszki, które nosi Twój maluch. Chcesz, aby skóra Twojego dziecka była bezpieczna.  

I jeszcze ta kosmiczna cena… 



 

 

A może Twoja sytuacja wygląda tak? 

Spędzasz z dzieckiem 24 godziny na dobę. Twoje życie to kaszki, kupki i pieluszki. Czujesz 

się zmęczona i sfrustrowana. Pragniesz odmiany. Potrzebujesz zajęcia, dzięki któremu 

będziesz mogła zrobić coś tylko dla siebie — jakiejś pasji, czegoś, co będziesz mogła robić  

w domu, gdy Twoje maleństwo zaśnie.  

 

A teraz wyobraź sobie, że…  

● Siadasz do maszyny do szycia i szyjesz sobie i swojemu dziecku spódniczkę, kurtkę 

lub spodnie. Samodzielnie szyjesz i przerabiasz ubrania. Tworzysz stroje, które są 

mięciutkie w dotyku, mają idealny kolor czy wzór i świetnie pasują.  

 

● Twoje dziecko nosi ubrania z naturalnych materiałów, wyjątkowe i stworzone przez 

Ciebie z miłością i troską. Cieszysz się, że jego delikatna skóra nie jest narażona na 

żadne podrażnienia.  

 

● Nieśmiało pokazujesz swoje pierwsze projekty innym ludziom — sąsiadka jest 

zachwycona, koleżanki zdumione (kiedy Ty znalazłaś na to czas?). A Ciebie ogarnia 

niespotykana duma i radość.  

 

Dzięki kursowi szycia online „Mamy szycie w 21 dni!” na pewno tak się stanie.   

 

Dzięki umiejętnościom zdobytym na kursie  



 

SAMODZIELNIE USZYJESZ IDEALNE UBRANIE DLA CIEBIE  

I TWOJEGO DZIECKA I ZYSKASZ UZNANIE WŚRÓD ZNAJOMYCH. 

 

 Z tym kursem szycia online: 

● Odświeżysz garderobę Twoją i Twojego dziecka i nie wydasz na to miliona monet.  

● Stworzysz na bal do przedszkola strój, który uszczęśliwi i zachwyci Twoje dziecko.  

● Zrobisz bluzkę i spodnie, których nie ma nikt inny. Wzbudzisz przy tym zachwyt 

 i podziw u Twoich koleżanek, ale też wywołasz w nich lekkie ukłucie zazdrości.  

● Otworzą Ci się możliwości na nową ścieżkę kariery — być może tak pokochasz 

szycie, że zostaniesz krawcową? Dlaczego nie? 

● Zadbasz o bezpieczeństwo skóry Twojej i Twojego dziecka i ograniczysz jej 

podrażnienia, bo dowiesz się, które materiały są naturalne, a które syntetyczne. 

 

Jak tego dokonasz?  

Krok po kroku. Każdy moduł to inny puzzel. Na końcu składają się w jedną układankę. 

Wszystko, czego się nauczysz, będziesz mogła od razu wykorzystać w praktyce. W efekcie  

w trakcie trwania kursu uszyjesz spodenki, kurteczkę… a po jego zakończeniu znacznie 

więcej.  

 

Jak wygląda program kursu?  

Moduł 1. Podstawowe wiadomości  

Jest to część teoretyczna, która wprowadzi Cię w temat. W tym module dowiesz się:  

1. Jaką maszynę do szycia wybrać? 



 

2. Jak się taką maszynę do szycia obsługuje? 

3. Jak wybrać nici i materiały? 

Dzięki informacjom z tej części kursu podejmiesz m.in. decyzję, czy chcesz zainwestować  

w całkiem nową maszynę, czy wystarczy Ci starszy, używany model. Dobierzesz nici 

i materiał pasujące do projektu, który chcesz uszyć. 

 

Moduł 2. Tworzenie wykrojów 

Bardzo dużo mam zaczynających swoją przygodę z szyciem nie wie, jak dopasować rozmiar 

do dziecka. W tym module nauczysz się: 

1. Zdejmować miarę. 

2. Tworzyć wykroje — najpierw na papierze, a potem z materiału.  

Po przerobieniu lekcji z tego tygodnia z łatwością dobierzesz właściwy rozmiar na ubranie. 

Uszyte przez Ciebie stroje będą idealnie dopasowane. 

 

Moduł 3. Szyjemy  

To moduł, który przygotuje Cię do szycia i przerabiania własnych ubrań. Nauczysz się  

w nim:  

1. Zszywać wykroje. 

2. Poznasz różne ściegi i triki krawieckie.  

W tym module uszyjesz pierwsze spodenki i kurteczkę dla Twojego dziecka. Pokażę Ci 

również triki, które nadadzą niepowtarzalny wygląd Twoim dziełom.  

 

Jak się tego wszystkiego nauczysz? 



 

● Po zakupie kursu otrzymasz dostęp do platformy szkoleniowej. Możesz uczyć się w 

dzień przy bawiącym się dziecku lub wieczorem, gdy położy się spać, bo oglądasz 

nagrania w dowolnym momencie.  

● Na platformie znajdziesz krótkie, około 15-minutowe lekcje video i tutoriale w PDF-

ach oraz wykroje. Nawet jeśli Twój maluch utnie sobie krótką drzemkę, Ty możesz 

przerobić jedną lekcję. 

●  Nowe moduły będą odblokowywać się co tydzień. Nie martw się, jeśli nie zdążysz 

przerobić całego materiału. Wraz z zakupem kursu otrzymujesz do niego dożywotni 

dostęp, możesz więc wrócić do lekcji nawet po dłuższej przerwie.  

 

Dodatkowo czekają na Ciebie:  

● Grupa wsparcia na Facebooku — możesz na niej uzyskać wsparcie moje i innych 

kursantek, a także zamieszczać chwaliposty, w których zaprezentujesz stworzone 

przez Ciebie rzeczy. 

● Indywidualne konsultacje — jeśli masz z czymś problem, chcesz o coś zapytać, a nie 

znalazłaś odpowiedzi w grupie, możesz do mnie napisać. Dodatkowo w pakietach 

Premium i Gold umawiamy się na spotkanie i rozmawiamy o Twoich postępach lub 

ewentualnych wątpliwościach. 

● Jeszcze więcej wykrojów — w pakiecie Premium otrzymujesz 2 dodatkowe wykroje,  

w pakiecie Gold jest ich aż 5. 

 

CHCĘ NAUCZYĆ SIĘ SZYĆ!  

 

No dobra, ale kto ten kurs przygotował?  



 

Nazywam się Anna Kowalska. Jestem krawcową i założycielką pracowni krawieckiej Po 

nitce. Szyję i przerabiam dla swoich klientek najróżniejsze rzeczy już od 5 lat.  

Pracowałam w fabryce samego Prady. W tym kursie dzielę się swoim doświadczeniem  

i przemycam różne tajne sztuczki i triki stosowane przez światowej sławy projektantów. Ty 

też możesz w ubraniach swoich lub swojego dziecka stosować takie triki. Dzięki temu 

projekty, które stworzysz, wyróżnią się solidnym wykonaniem i wyjątkowym stylem, który 

zachwyciłby klientki samego Prady.   

 

Opinie klientki o Annie Kowalskiej 

Świetna krawcowa, pracowała kiedyś w fabryce Prady, więc na garderobie zna się jak nikt inny. 

Przeróbki i poprawki garniturów, sukienek, płaszczy i kurtek to żaden problem. Krótki czas realizacji, 

drobne rzeczy od ręki, ceny adekwatne do złożoności zadania. Jedna z nielicznych prawdziwych 

profesjonalistek w swoim fachu w naszym mieście. - Ilona W. 

 

Opinia kursantek 

Mam małe dziecko, zazwyczaj mogę siąść do maszyny dopiero wieczorem, gdy mała już śpi. Kurs online 

to wybawienie. W mojej sytuacji nie miałabym jak robić kursu stacjonarnie. Pracuję w dowolnym dla 

siebie momencie, oglądam z dowolnego urządzenia. Jest również grupa wsparcia, w której możesz 

rozwinąć swoje pytania lub pochwalić się projektami. - Kasia P. 

Bardzo starannie zaplanowany każdy moduł i przemyślane video pokazujące kolejne etapy szycia. - 

Jadwiga  Z. 

  

To co? Chcesz przerabiać i szyć ubrania?  



 

Pakiet Basic Pakiet Premium  Pakiet Gold 

300 zł 400 zł 500 zł 

Co otrzymujesz? 

● 3 moduły — pełne lekcje 

w formie video + PDF  

z tutorialami (co i jak 

krok po kroku zrobić)  

● wsparcie w grupie na 

Facebooku 

● dożywotni dostęp do 

platformy kursowej 

● wsparcie mentorskie — 

możliwość zadawania 

pytań  

w prywatnych 

wiadomościach  

i mailowo 

● certyfikat ukończenia 

kursu (na życzenie)  

  

TO MI SIĘ PRZYDA! 

 

● 3 moduły — pełne lekcje 

w formie video + PDF  

z tutorialami (co i jak 

krok po kroku zrobić)  

● wsparcie w grupie na 

Facebooku 

● dożywotni dostęp do 

platformy kursowej 

● wsparcie mentorskie — 

możliwość zadawania 

pytań  

w prywatnych 

wiadomościach  

i mailowo 

● certyfikat ukończenia 

kursu (na życzenie)  

● 2 dodatkowe wykroje 

● konsultacja  

z twórczynią kursu (30 

● 3 moduły — pełne lekcje 

w formie video + PDF  

z tutorialami (co i jak 

krok po kroku zrobić)  

● wsparcie w grupie na 

Facebooku 

● dożywotni dostęp do 

platformy kursowej 

● wsparcie mentorskie — 

możliwość zadawania 

pytań  

w prywatnych 

wiadomościach  

i mailowo 

● certyfikat ukończenia 

kursu (na życzenie)  

● 5 dodatkowych wykrojów  

● konsultacja  

z twórczynią kursu (60 



 

 min) 

 

TEGO SZUKAM! 

min) 

 

MUSZĘ TO MIEĆ! 

 

Wydaje Ci się, że to drogo? Pamiętaj, że to inwestycja, a nie wydatek.   

● Dzięki kursowi zaoszczędzisz na kupnie nowych ubrań. Dobrej jakości materiał 

kupisz w cenie około 20 zł za metr bieżący. Uszyjesz z niego 2 koszulki. W sklepie te 

koszulki będą kosztowały 3 razy drożej. W ten sposób oszczędzasz swoje pieniądze.  

 

● Płacąc zaledwie 1,36 zł dziennie (przez rok) w pakiecie Gold, rozwiniesz nowe 

umiejętności i zyskujesz uznanie w oczach rodziny i znajomych.  

 

Jest wiele produktów tego typu, ale kurs online „Mamy szycie w 21 dni!” to ten, 

który w zaledwie 3 tygodnie nauczy Cię podstaw szycia i pokaże Ci triki 

krawieckie wykorzystywane u samego Prady. 

 

 

Najczęściej zadawane pytania  

1. Czy po tym kursie na pewno nauczę się szyć?   

To zależy od Ciebie. Kurs uczy solidnych podstaw technicznych i jest nastawiony na 

praktykę. Jeśli przerobisz wszystkie materiały dostępne w kursie i przyłożysz się do 

ćwiczeń, to tak. Jeśli zamierzasz tylko obejrzeć nagrania, to niestety, ale na pewno 

nie.  



 

2.  Czy potrzebuję jakichś narzędzi, aby skutecznie przerobić kurs? 

Tak, jeśli chcesz, aby kurs nie był tylko teorią, ale nauczył Cię praktyki. Na pewno 

będziesz potrzebowała maszyny do szycia. W pierwszym module wyjaśniam, jaką 

wybrać i na co zwrócić uwagę przy jej zakupie. Potrzebujesz jeszcze nożyczek, trochę 

szarego papieru i materiału. Aby na początek nie martwić się, że zniszczysz tkaniny, 

możesz wykorzystać materiały z second handu albo ze starych ubrań. Kurs bez 

problemu odtworzysz na komputerze, tablecie lub smartfonie.  

3. Jestem mamą i mam wolną chwilę tylko wieczorami. Ile czasu w ciągu dnia muszę 

przeznaczyć na kurs? 

Tyle, ile chcesz. Mogą być to 2 godziny lub tylko 10 minut. Włącz go, kiedy możesz 

 i obejrzyj nagrania — tyle minut, na ile masz czas. Potem możesz włączyć nagranie  

w momencie, w którym przerwałaś, lub wrócić do początku filmiku i obejrzeć od 

nowa. Dostęp nie jest niczym ograniczony.  

4. Interesuje mnie konkretna lekcja, czy muszę przerabiać cały kurs po kolei?  

Możesz, ale nie musisz. Kurs jest tak skonstruowany, żebyś nie musiała oglądać 

wszystkiego ciurkiem jedno za drugim, możesz obejrzeć video z instrukcją, jak 

wykonać konkretną przeróbkę, której w danym momencie potrzebujesz.  

5. Co konkretnie uszyję podczas kursu?  

W trakcie trwania kursu uszyjesz spodenki i kurteczkę dla swojego dziecka.  

W zależności od wybranego pakietu dostaniesz również wykroje na inne ubranka. 

6. Ubrania, w jakich rozmiarach będą mogła uszyć?  

We wszystkich :) Podczas kursu bazujemy na wykrojach w rozmiarze 74, ale nauczysz 

się je dopasowywać do innych rozmiarów.  

7. Czy jest możliwość zwrotu kursu?  



 

Jeśli nie zaczniesz jeszcze przerabiać kursu, to tak — masz taką możliwość. Jeśli 

zaczniesz, to niestety, ale nie.  

8. Czy możliwa jest płatność w ratach?  

Tak, jest taka możliwość. Odezwij się do mnie, coś poradzimy.  

 

To jak? Chcesz szyć, przerabiać, wzbudzać podziw i zachwyt jednocześnie?  

 

TEN KURS TO COŚ DLA MNIE!   

 

 


