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Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami.  

Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu. 

126 Top d

Vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44

Spotřeba: 
elastický žerzej šíře 150 cm: tyrkysový 
0,30 m, modrý 0,45 m; dvojitá jehla 
Doporučený materiál: elastický žerzej. 
Tento model šijeme pouze z velmi pruž-
ných žerzejů elastických v obou směrech. 
Přídavky na švy a záložky:
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku 4 cm 
Stříháme:
Z modrého elastického žerzeje:
a) přední a zadní díl široký vždy 37-39-

41-43-45-47 cm, dlouhý 38 cm 
Z tyrkysového elastického žerzeje:
b) bandó dlouhé 74-78-82-86-90-94 cm, 

široké 26 cm, hotová šíře 13 cm 
c) léga dlouhá 13 cm, široká 3 cm 

(včetně přídavků) 
d) proužek na mašličku, dlouhý 30 cm, 

široký 3 cm (včetně přídavků) 
Pracovní postup:
Upozornění: Švy na pružných látkách se-
šíváme speciálním elastickým stehem 
nebo úzce nastaveným obnitkovacím 
stehem. Přídavky záložky přišíváme dvo-
jitou jehlou, aby okraje zůstaly pružné.
n Zadní díl položíme lícem k líci na 
přední díl a sešijeme boční švy. Švové 
přídavky společně začistíme a sežehlí-
me dozadu. Přídavek záložky sežehlíme 
do rubu a z líce přišijeme dvojitou jeh-
lou v šíři 3 cm. 

tyrkysováPolohové plány 
pro látky šíře 150 cm

modrá

Stříháme-li z dvojité vrstvy látky, leží 
lícová strana uvnitř, stříháme-li z jed-
noduché vrstvy látky, leží lícová stra-
na nahoře. 

n Sešijeme krátké strany bandó (levý 
boční šev). Přídavky rozžehlíme. Bandó 
složíme rubem dovnitř na poloviční šíři. 
Hrana přehybu leží nahoře, spodní okra-
je sešpendlíme. Stehovací nití vyznačí-
me přední střed, šev přitom leží na levé 
straně. Bandó nařasíme po obou stra-
nách 5 mm vedle předního středu na 
délku 5 cm. Podélné okraje légy sežehlí-
me v šíři 1 cm do rubu, šíře hotové légy 
= 1 cm. Légu položíme na nařasený 
přední střed, nahoře ji necháme přesa-
hovat. Okraje légy v kraji přišijeme. Pře-
sahující légu přehneme do rubu a při-
špendlíme na spodní okraj bandó. 
n Spodní okraj bandó přišijeme k hor-
nímu okraji předního a zadního dílu, le-
vé boční švy se stýkají. Švové přídavky 
společně začistíme a sežehlíme dolů. 
n Proužek na mašličku složíme podél-
ně lícem dovnitř a prošijeme 7 mm ved-
le hrany přehybu. Proužek obrátíme. 
Uvážeme mašličku a v ruce ji přišijeme 
na spodní konec légy. 
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