
KURS SZYCIA ON-LINE 

Mamy szycie w 21 dni 

Wypuść swoją kreatywność z szuflady. 
   

Kupuję ten kurs! 

 

Masz już dość rozmawiania i słuchania w kółko o pieluszkach, smoczkach i raczkowaniu?                     

Na samą myśl o bezproduktywnych pogaduszkach przy piaskownicy masz dreszcze? 

 Chciałabyś to wszystko rzucić, ale po chwili wyrzucasz sobie: Jak mogę tak myśleć! Dziecko to 

przecież cud. Tylko ono się liczy. Muszę się mu całkowicie poświęcić. 

Serio? Kto tak powiedział? Pewnie teściowa. Może ciotka. Tylko nie mów, że sąsiadka. 

 

Zapytaj siebie, nie innych 

Uwierz mi, że dla Ciebie i Twojego maleństwa będzie lepiej, gdy posłuchasz własnego serca.   

Słyszysz? Co ono takiego mówi?                                                                                                                         

Jesteś nie tylko mamą. Jesteś kobietą ze swoimi marzeniami i ambicjami. Wyciągnij je z szuflady. 

Przecież zawsze czułaś, że Twoja kreatywność nie zna granic. Uwolnij ją. 

Słuchasz głosu swojego serca, rozpiera Cię energia i… po chwili wzdychasz z rezygnacją. Nie możesz 

sobie pozwolić na to, by się angażować w coś, co pochłonie Twój czas i energię.  

To jasne, że nie masz teraz pełnej palety możliwości samorealizacji. Opiekujesz się skarbem, który 

wymaga Twojej obecności w domu i dyspozycyjności przez większość doby. Jak tu się spełniać?      

Puk, puk – dobra wiadomość: 

 

 Siedzenie w domu to nie problem  

Właśnie dla takich kobiet jak Ty stworzyłam ten kurs w wersji on-line. Maluszek śpi albo bawi się na 

kocyku, a Ty tuż obok rozwijasz swoje pasje. 

 

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli: 

• od dawna czujesz nieodpartą chęć, żeby robić coś nowego; 

• wiesz, że bycie „tylko” mamą nie jest dla Ciebie;  

• potrzebujesz odskoczni od codzienności i rutyny; 

• masz w sobie kreatywność, która czeka na wyzwolenie. 

 

 

 



 

Wystarczy, że: 

 

1. Jesteś w stanie znaleźć dla siebie przynajmniej 15 minut dziennie. 

2. Masz komputer, dostęp do Internetu, maszynę do szycia (lub środki na to, żeby ją kupić) i 

trochę miejsca, gdzie mogłabyś szyć. 

3. Potrafisz zaufać osobie z Internetu, że metodą on-line nauczy Cię nowych umiejętności. 

 

 

Dzięki umiejętnościom, które zdobędziesz na kursie 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Oczyma wyobraźni widzisz się już przy maszynie? Zobacz, czego nauczysz się na kursie i jak jest 

zbudowany, bo z pewnością nie lubisz kupować kota w worku. 

 

Mamy szycie w 21 dni składa się z 3 modułów 

 Moduł 1 
 

Moduł 2 Moduł 3 

Tematyka Podstawy Technika Praktyka 

Cel Wiesz po nim 
wszystko na temat 
materiałów, nici, 

maszyny do szycia. 

Po tym module umiesz 
zdejmować miarę, 

tworzyć wykrój, 
obsługiwać maszynę. 

Na koniec umiejętnie 
wykorzystujesz            

w praktyce informacje 
z poprzednich 

nauczysz 

się szyć 

uszyjesz 

ubranka 

dziecku 

pomyślisz 

o 

przyszłości 

zrobisz coś dla siebie,  

poczujesz, że masz swoją 

„działkę” poza opieką nad 

dzieckiem,  

postawisz pierwszy krok w 

stronę pokazania światu 

twórczej strony siebie,  

wyzwolisz kreatywność. 

zadbasz o swoją pociechę, o to, żeby dobrze 

czuła się w nowych ubrankach, 

dopasujesz dziecku ciuszki tak, żeby nic go nie 

drażniło, nie uwierało, 

zatroszczysz się o zdrowie maluszka, bo uszyjesz 

ubranka z bezpiecznych dla skóry, miłych w 

dotyku materiałów, 

dostaniesz „skutek uboczny”, czyli piękny 

wygląd maleństwa – poczujesz dumę i zobaczysz 

podziw w oczach innych mam. 

 

być może szycie tak Ci się 

spodoba, że zostaniesz   

w tej branży na dłużej       

i rozwiniesz własny 

biznes, kiedy Twoje 

dziecko będzie ciut 

starsze,  

odkryjesz dla siebie nowe 

możliwości. 

 



Jeśli nie masz jeszcze 
maszyny, dowiesz się, 

jaką warto kupić. 

modułów – szyjesz 3 
ubranka według 

podanych wykrojów. 

Zawartość • 7 lekcji od 7 do 16 
minut, 

• instrukcje „krok po 
kroku” w postaci 
zdjęć i opisów 

• 7 lekcji od 7 do 16 
minut, 

• instrukcje „krok po 
kroku” w postaci 
zdjęć i opisów 

• 7 lekcji od 7 do 16 
minut, 

• instrukcje „krok po 
kroku” w postaci 
zdjęć i opisów 

Po zakończeniu kursu pobierasz certyfikat. 
 

 

Jako absolwentka kursu umiesz: 

• uszyć spodenki, sukienkę i kurteczkę w rozmiarze 2-letniego dziecka, 

• dopasować każdy wykrój do innego rozmiaru (nawet dorosłego), 

• rozróżnić różne rodzaje materiałów, szwów, technik, 

• z pomocą głowy pełnej pomysłów szyć inne rzeczy np. ozdoby, firanki, maskotki.  

 

3 tygodnie, a jednak dłużej 

Czas trwania kursu, jak sama nazwa wskazuje, to 3 tygodnie. Pewnie w tym momencie zapala Ci się 

lampka w głowie.  

Czy naprawdę można nauczyć się szyć w tak krótkim czasie? 
 

Przyznaję, wymagałoby to solidnej organizacji czasu, jeśli chciałabyś kurs przerobić dzień po dniu. I 

właśnie tu mam dla Ciebie niespodziankę. Dostęp do kursu dostajesz na zawsze. Zupełnie 

bezstresowo przerabiasz sobie lekcje. Kiedy chcesz i w jakim tempie Ci pasuje. 

 

Kilka słów o mnie 

[Zdjęcie prowadzącej]   

Nazywam się XY i z zawodem krawieckim jestem związana od 15 lat. Przeszłam wszystkie szczeble – 

od siedzenia nad maszyną, przez studia projektanckie, kierowanie szwaczkami i prowadzenie własnej 

marki odzieżowej, po projektowanie u Prady (tak, tak, u tej Prady). Wachlarz doświadczeń dał mi to, 

że od podszewki       znam wszystkie blaski i cienie projektowania oraz szycia. Teraz – dzięki kursom 

on-line, które prowadzę – przyczyniam się do tego, żeby inne kobiety mogły wejść w świat 

kreatywnego spełniania siebie.  

Jeśli ja nie do końca Cię przekonałam, to może inni to zrobią za mnie. Zerknij na opinie o mnie  

[opinie o prowadzącej] 

                   

Wybierz jedną z 3 wersji: 

Wersja podstawowa 
370 zł 

Wersja rozszerzona 
570 zł 

Wersja VIP 
670 zł 



   
3 moduły:  
21 lekcji video + instruktaże  
 

3 moduły:  
21 lekcji video + instruktaże  
 

3 moduły:  
21 lekcji video + instruktaże  
 

3 wykroje 3 wykroje 3 wykroje 

Grupa wsparcia na Facebooku Grupa wsparcia na Facebooku Grupa wsparcia na Facebooku 

 10 wykrojów dodatkowych 10 wykrojów dodatkowych 

  1 h konsultacji (przez Skype) 

 
Wybieram tę wersję! 

 

 
Ta wersja jest dla mnie! 

 
Decyduję się na ten wariant! 

 

 

 

Boisz się zainwestować? Zobacz, jak zmieniło się życie Ani, Basi i Kasi po kursie:  

 

Myślałam, że „tylko” zrobię kurs. Okazało się, że koleżanki, zachwycone nowymi ubrankami 

mojej córeczki, prosiły, żebym im też uszyła podobne. Nawet nie wiem, kiedy zwykłe szycie 

zamieniło się w dochodowy domowy biznes.  

Ania 

Zawsze wiedziałam, że mam smykałkę do robót ręcznych, ale nie przypuszczałam, że to 

będzie szycie. To mąż namówił mnie, żeby sobie zrobiła jakiś kurs. A maszyna, którą kiedyś 

dostałam od cioci, kurzyła się na strychu. I tak to się zaczęło. Odkryłam swoją pasję. To 

niesamowite, ile radości daje mi tworzenie nowych rzeczy. Nie zatrzymałam się na ubrankach. 

Okazało się, że moja twórczość tylko czekała na jakiś sygnał. Wreszcie czuję się spełniona.  

Basia 

Kurs szycia spełnił moje marzenie dotyczące ubrań ekologicznych. Przyznaję, jestem 

maniaczką ekologii. Nie mogę znieść marnotrawstwa i bezmyślnej konsumpcji. Dlatego, szyjąc 

ubranka mojemu synkowi (a od niedawna również sobie), wykorzystuję różne materiały, 

których ludzie się pozbywają. Nie marnuje się sukienka, której już nie nosiłam czy ob rus, bo 

przecież i tak przy małym dziecku go nie zakładam na stół. A szycie po kursie nie wydaje się 

już czarną magią. To moja metoda na promocję ekologicznego stylu życia. 

Kasia 

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?                                                                                  

Sprawdź, czy znajdziesz je w odpowiedziach na najczęstsze pytania. 

Nigdy nie szyłam na maszynie. Czy poradzę sobie na kursie? 

Tak. Kurs zaczyna się absolutnymi podstawami. Nie musisz mieć wcześniejszych doświadczeń z 

szyciem. 

 

Czy na grupie będzie Pani udzielała wskazówek, rad? 

Oczywiście, będę dostępna rano i wieczorem przez czas trwania kursu. Po 3 tygodniach kursantki 

mogą nadal wzajemnie się wspierać. 



 

Czy kurs jest tylko dla pań? Jeśli jestem mężczyzną, nie mogę go kupić? 

Pewnie, że nie tylko dla kobiet. Każdy może uczyć się szyć. Kurs cieszy się powodzeniem szczególnie 

wśród młodych mam, ale absolutnie nie wykluczam panów. Zapraszam serdecznie. 

Jeśli po kursie nie będę umiała uszyć żadnego ubranka, mogę liczyć na zwrot pieniędzy? 

Jest taka możliwość. Zwrócę Ci pieniądze, jeśli w ciągu 2 tygodni pokażesz mi zrobione ćwiczenia. 

Jak mogę zapłacić za kurs? 

Do wyboru płatność szybkim przelewem lub przelewem tradycyjnym.  

 

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skorzystaj z formularza [formularz] 

 

 

 

 

To tylko 21 dni. 

W 3 tygodnie zdobywasz umiejętność szycia.  

W zaledwie niecały miesiąc sprawdzasz, czy odkryłaś swoją życiową pasję. 

Zdobywam nową umiejętność! 

 

 

 


