Sciath Aghaidh le Bac Gaile
déanta as Scáth Báistí
Athchóiriú Scáthanna Báistí in éadan Covid-19,
treoir ó Jeni Roddy

Faoin Treoir Seo
Déan sciath aghaidh agus cur bac gaile leis ag úsáid an t-éadach
ó scáth báistí, chun sraith bhreise cosaint a thabhairt.
Déanann na pléataí é oiriúnach d’aghaidheanna ar mhéideanna éagsúla.
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.
Tabhair faoi dearadh nach sciath é seo atá oiriúnach le
bheith ag obair sa chóras leighis.
Leibhéal scil: Idirmheánach

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 mbainfidh 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*
*Lean an Treoir Chun Scáth Báistí a
Bhaint as a Chéile chun an forscáth a
bhaint óna fráma.
Snáithe, Meaitseáil nó Codarsnach
Bioráin dhíreach (aon saghas)
Siosúr (ceann beag & ceann mhór)
Taep Tomhais
Cailc táilliúra (nó gnáth chailc)
2 x 18cm píosaí leaisteach atá 1cm
leathan.
Éadach, cadás poileistir is fearr mar go
bhfuil sé snoite le chéile go mín (sean
clúdach leapa a d’úsáid muid).
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Tuáille cistin fillte, nó a leithéid, le cur
isteach chun breis cosaint a thabhairt don
éadach
Iarann, agus clár iarnála (nó braillín má tá
tú i bponc!)
Leabhar
Rialóir 50cm
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. )

16 Céim Simplí

CÉIM 1

CÉIM 2

Gearr cearnóg d’éadach an scáth báistí 19cm x 20cm

Gearr do phíosa éadach (cadás poileistir) 38cm x
20cm

CÉIM 3

CÉIM 4

Cur éadach an scáth báistí síos ar bharr an taobh
contráilte den éadach, 10cm ón mbun. Cur bioráin
isteach ann.

Fuáil an t-éadach ón scáth báistí leis an bpíosa cadás
poileistir. Fuáil uaim 1cm timpeall na huaimeanna ar
an taobh.

CÉIM 5

CÉIM 6

Chun oscailt a dhéanamh don phíosa a chuirfidh tú
isteach (ionsáiteán), fill an t-éadach ina leath, leis na
taobhanna cearta iompaithe amach. Cur isteach
bioráin 7cm isteach ar chaon taobh den mharc chun
an spota don oscailt a mharcáil.

Fuáil líne ó na huaimeanna ar an taobh
chuig áit na bioráin, 1cm isteach.

CÉIM 7

CÉIM 8

Cas timpeall an phíosa fuaite don ionsáiteán. Brú
oscailte an uaim le hiarann.

Cur píosa leaisteach ar an taobh istigh den éadach.
Cur biorán ar gach coirnéal. Déan arís é ar an dá
thaobh oscailte.

CÉIM 9

CÉIM 10

Anois go bhfuil an leaisteach san áit cheart fuáil an
dá thaobh atá fós ar oscailt dúnta. Fuáil líne 1cm
isteach. Daingnigh an leaisteach sna cúinní le dhá
líne nua fuaite.

Chun an taobh deas den éadach a chur amach,
tarraing an t-éadach tríd an oscailt a ndearna tú
cheana féin.

CÉIM 11

CÉIM 12

Déan iarnáil air.

Chun na pléatí a chrothú, cur bioráin isteach ó thaobh
amháin ar an taobh leaisteach san ord seo: 2.5cm,
2.5cm, 1cm, 2.5cm, 1cm, 2.5cm.
Déan arís é ag cur na bioráin isteach ar an taobh eile.

CÉIM 13

CÉIM 14

Meaitseáil suas na bioráin atá 2.5cm óna chéile ar an
dá thaobh chun trí phléata a chruth ar chaon taobh.
Úsáid bioráin sa bhreis chun é a dhaingniú.

Fuáil líne 1cm ón imeall chun na pléataí a dhaingniú
Déan an rud céanna ar an dá thaobh.
Déan iarnáil arís air.

CÉIM 15

CÉIM 16

Fúáil líne greimeanna isteach 0.25cm ón taobh chun
críoch a chur leis

Chun ionsáiteán a chur isteach, fill tuáille cistine agus
cur isteach san oscailt ar chúl é. Déan cinnte iad seo
a mhalairt gach uair a bhaintear úsáid as an sciath
aghaidh.

Do Sciath Aghaidh le Bac Gaile

