Mála Siopadóireachta as Scáth Báistí
Athchóiriú Scáthanna Báistí in éadan Covid-19
Treoir le Jeni Roddy

Faoin Treoir Seo
Taispeánann an treoir seo conas mála siopadóireachta gur
féidir a níocháin agus a díthruailliú go héasca a dhéanamh as éadach scáth báistí.
Agus cara liom ag cur síos ar chomh deacair is a bhí sé uirthi a
mála siopadóireachta a díthrualliú, rith sé liom nach féidir
formhór na málaí siopadóireachta a nigh go héasca.
Feileann an níolón i scáthanna báistí go mór do mhála siopadóireachta;
Tá sé láidir agus éadrom, agus is féidir é a nigh agus a thriomú go héasca.
Caithfear a bheidh seiftiúil nuair nach féidir dul
chomh fada le siopa éadach, mar sin tarraing amach
an sean scáth báistí sin ó chúl an cófra agus téigh ag fuáil.
Bain úsáid as an mála, bain amach do chuid siopadóireachta,
cur an mála isteach sa níocháin agus beidh sé réidh duit don
chéad turas siopadóireachta eile.. éasca péasca!
Leibhéal scil: Éasca / measartha

Umbrella Orphanage
Tugann an Umbrella Orphanage saol nua mar
shaothair ealaíne úsáideacha do scáthanna báistí briste.
Is togra leis an ealaíontóir Jeni Roddy é seo ,
coimisiúnaithe ag Ríonach Ní Néill do Hope it Rains | Soineann nó Doineann,
togra do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Cultúir na hEorpa
a bhfuil sé mar aidhm aige an drochaimsir a chur chun leasa an phobail.
Seo mar a bhain Jeni úsáid as na scáthanna báistí mar fhreagra ar ghéarchéim an Covid-19.
Tá súil againn go mbainfid sibh taitneamh agus tairbhe astu.
www.hopeitrains.ie | www.jeniroddy.com
Treoracha Gaeilge & Béarla ar fáil | guides available in Irish & English

Céard a theastóidh uait?
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1 x Scáth Báistí Briste le 6 Phainéal
Lean na treoracha ‘Díthógáil na
Scáthanna Báistí’ chun an
forscáth a bhaint óna fráma.
Snáithe, ar an dath céanna nó ar dhath
chodarsnach
Bioráin dhíreach (cumadh cén sort)
Siosúr

●
●
●

Taep Tomhais
Stróiceadóir (chun greimeanna a
phiocadh as a chéile)
Inneall fuála leis an ngreim díreach ag fad
2.5 nó 3
Mura bhfuil inneall fuála agat is féidir fuáil
le lámh.

CÉIMEANNA

CÉIM 1

CÉIM 2

Bain an forscáth ón bhfráma le huirlis chun na
snaidhmeanna a bhaint. Déan iarracht gan an
t-éadach a ghearradh nó a stróiceadh.

Bain an chlib ón forscáth le uirlis.

CÉIM 3

CÉIM 4

Bain na píosíní téip crúcach agus lúibíneach (velcro)

Fill an forscáth i dhá leath, leis an taobh deisil in

ón gclib.

uachtair.

CÉIM 5

CÉIM 6

Pionnáil an t-éadach le chéile os cionn na hoscailte
atá fágtha i lár an fhorscátha. Fuáil líne 1cm os cionn
na hoscailte agus 6cm ar fhad. Bíodh an poll mar
lárphointe an líne.

Leis an taobh fada i do threo, pionnáil an fhorscáth ar
imeall an dá phainéal ar chaon taobh. Fuáil líne 1cm
isteach an bealach ar fad timpeall chun dhá uaim a
dhéanamh ar na taobhanna.

CÉIM

CÉIM 8

Fill an dá phointe ag an gcoirnéal ag an mbun ag an
taobh fada díreach isteach sa lár (os cionn an phoill
atá fuaite le chéile). Ceangal iad ina glas-snaidhm
(double knot). Déan cinnte go bhfágann tú eireaball
3cm ar an snaidhm.

Fill an forscáth ina leath ag an taobh fada chun teacht
ar an líne lárnach.
Tomhais 5cm síos an líne lárnach agus cur biorán
isteach chun an pointe a mharcáil.

CÉIM 9

CÉIM 10

Oscail amach an forscáth.
Cur biorán isteach sa tsraith éadach in uachtar san
áit chéanna leis an tsraith in íochtar.
Pionnáil an píosín téip lúibíneach (velcro ó chéim 3) ar
an taobh istigh san áit ina bhfuil an biorán sa tsraith
in uachtar.

Croch an tsraith éadach in uachtar agus pionnáil an
píosín téip crúcach (ó céim 3) san áit ina bhfuil an
biorán ar an t-éadach íochtair.

CÉIM 1

CÉIM 12

Fuáil na píosíní téip don t-éadach .

Úsáid clib an scáth báistí (ó chéim 3) chun banda
láimhe a dhéanamh don mhála.
Fuáil an chlib le barr na huaimeanna fuaite.

CÉIM 13

CÉIM 14

Fuáil dhá líne chun an chlib a choinneáil ina áit,
ceann 1/2cm ón imeall ag barr an uaim agus ceann
1.5 cm ón imeall ag an mbarr.

Fill an chlib ar ais ar féin agus fuáil cearnóg le crios
ina lár chun an banda láimhe a neartú, déan céim 12
& 13 arís ar an taobh eile.

Do Mhála Siopadóireachta

Is féidir an mála seo a níocháin sa mheaisín níochána
agus istigh le hualach measctha.
Triomóidh sé go sciobtha.
Go dté sibh slán agus sibh ag siopadóireacht!
Íomhánna: Jeni Roddy, Conall Geoghagan

