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104 A, B Topy d

Velikosti 34/36, 38/40, 42/44
Zadní délka: asi 70 cm

Spotřeba: 
Top A: krep šíře 140 cm: 0,80-0,80-1,55 m; 
krepsatén šíře 140 cm: 0,10 m; vlizelíno-
vý tvarovací proužek
Top B: šifon šíře 140 cm: 0,85-0,85-
1,55 m; vlizelínový tvarovací proužek 
Doporučený materiál: lehké, měkce 
splývavé látky 
Schematický střih:
Podle schematického nákresu zhotoví-
me střih předního a zadního dílu (a) ve 
skutečné velikosti. 
Přídavky na švy a záložky: 
na švy, okraje a záložku 1,5 cm 
Stříháme: 
Top A
Z krepu:
a) přední díl podle schematického 

střihu 1x, střed v přehybu látky 
a) zadní díl podle schematického 

střihu 1x, střed v přehybu látky 
Z krepsaténu:
b) vázačka dlouhá 138 cm, široká 5 cm, 

hotová šíře 2,5 cm 
Jako lícovou stranu použijeme lesklou 
stranu krepsaténu. 
Na okraje průramků nažehlíme vlizelí-
nový tvarovací proužek. 
Top B
Z šifonu:
a) přední díl podle schematického 

střihu 1x, střed v přehybu látky 
a) zadní díl podle schematického 

střihu 1x, střed v přehybu látky 

A, B

b) vázačka dlouhá 138 cm, široká 5 cm, 
hotová šíře 2,5 cm 

Na okraje průramků nažehlíme vlizelí-
nový tvarovací proužek. 
Pracovní postup: 
Topy A, B
n Boční přídavky předního a zadního 
dílu na linii přehybu nastřihneme. Pří-
davky na okrajích průramků sežehlíme 
vždy do rubu, podhrneme na šíři 7 mm 
a přišijeme. 
n Podsádku přinechanou na horním 
okraji předního a zadního dílu otočíme 
vždy podél linie přehybu do rubu, pod-
hrneme a přišijeme podle vyznačení ve 
střihu.
n Sešijeme boční švy. Přídavky společ-
ně začistíme a sežehlíme k jedné straně. 
Horní konce švových přídavků v ruce 
přišijeme. 
n Vázačku složíme podélně na polovi-
nu lícem dovnitř. Okraje sešijeme, část 
švu necháme nesešitou na obrácení. Vá-
začku obrátíme a otvor zašijeme v ruce. 
Vázačku navlékneme do tunýlků na 
předním a zadním dílu. Při zkoušce topu 
svážeme konce vázačky na uzlík a uvá-
žeme mašli. 
n Okraj záložky začistíme hustým obit-
kovacím stehem: Přídavek sežehlíme na 
rubovou stranu látky a hranu přehybu 
z líce prošijeme drobným, hustě nasta-
veným obnitkovacím stehem. Přesahu-
jící přídavek v rubu opatrně odstřihne-
me až téměř ke stehům. 

Polohové plány 

top A
krep šíře 140 cm
vel. 34/36, 38/40 vel. 42/44

krepsatén  
šíře 140 cm
ve. 34/36 – 42/44

top B
šifon šíře 140 cm
vel. 34/36, 38/40 vel. 42/44

Látku složíme 
podle polohového 
plánu dvojmo, 
lícová strana  
leží uvnitř.  
Díl b stříháme 
z rozložené látky. 

přední díl/zadní díl (a)

Schematický nákres
Údaje jsou uvedeny v centimetrech.
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