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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. 

134 Sukně df

Velikosti 34, 36, 38, 40, 42, 44
Délka sukně: 54 cm (horní okraj pásku 
leží 3 cm nad pasem)

Všechny pokyny k razítkování motivů 
najdete na  následující straně.

Upozornění: U tohoto modelu je jemná 
originální látka zpracována ve dvou 
vrstvách. 

Spotřeba: 
batist šíře 140 cm: 2,90-2,90-2,95-2,95- 
3,00-3,00 m; vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip 
dlouhý 22 cm
Doporučený materiál: lehké bavlněné 
látky 
Schematický střih: 
Podle schematického nákresu zhotoví-
me papírový střih dílu sukně (a) ve sku-
tečné velikosti: Na velký arch papíru, je-
hož horní a pravý okraj svírají pravý 
úhel, vyznačíme pomocí tužky přiváza-
né k šňůrce směrem z pravého horního 
rohu poloměrem R horní okraj dílu suk-
ně a poloměrem R1 linii záložky (polo-
měr R + délka sukně). Linii záložky však 
můžeme vyznačit i tak, že od horního 
okraje odměříme směrem dolů několi-
krát délku sukně. Vzniklé body spojíme 
do plynulého oblouku. 
Přídavky na švy: 
na švy a okraje 1,5 cm. Spodní okraj dílů 
sukně stříháme bez přídavků.
Stříháme:
a) díl sukně podle schematického  

střihu 4x, střed v přehybu látky 
b) 4 díly pásku, dlouhé 38-40-42-44-46-

48 cm, široké 8 cm 
c) 2 díly k drapování (pásek), dlouhé 

38-40-42-44-46-48 cm, široké 16 cm 
Výztuhu nažehlíme na díly pásku. 
Pracovní postup: 
n Sešijeme pravý boční šev na vnějších 
a vnitřních dílech sukně. Švové přídavky 
rozžehlíme. Vnější díly sukně položíme 
rubem k líci na vnitřní díly sukně a horní 
okraje sestehujeme. Pro zip odměříme 
na levých bočních okrajích dílů sukně od 
sesazovacího švu pásku směrem dolů 
12 cm a vyznačíme. Okraje rozparku se-
stehujeme až ke značce. Horní okraj nařa-
síme na obvod 76-80-84-88-92-96 cm. 
n Krátké strany dílů k drapování nařasí-
me na šířku pásku. Drapované díly při-
stehujeme rubem k líci na vnější díly 
pásku. Sešijeme pravý boční šev pásku, 

batist šíře 140 cm
Polohový plán 

Stříháme z dvojité 
vrstvy látky, lícová 
strana leží uvnitř. 

Schéma – díl sukně

Poloměr pro horní okraj (R)
vel. 34: 18,5 cm, vel. 36: 19,0 cm
vel. 38: 19,5 cm, vel. 40: 20,0 cm
vel. 42: 21,0 cm, vel. 44: 21,5 cm
Poloměr pro linii záložky (R1)
vel. 34: 64,5 cm, vel. 36: 65,0 cm
vel. 38: 65,5 cm, vel. 40: 66,0 cm
vel. 42: 67,0 cm, vel. 44: 67,5 cm
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Přípravné práce: U modelů z kolekce 
Burdy jsou používány zipy značky YKK, 
které se však v naší malo obchodní síti 
neprodávají. Pokud seženeme jiný typ 
skrytého zipu, je třeba si postup při-
způsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm 
delší než vyznačený rozparek a při-
šíváme jej vždy před sešitím švu pod, 
případně nad rozparkem. K všití tohoto 
zipu se používá speciální patka (u řady 
moderních šicích strojů se prodává jako 
součást příslušenství). Firma YKK vyrábí 
patku na všívání „skrytých“ zipů s uni-
verzálními parametry pro všechny typy 
strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, 
můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je 
však nutno příslušný šev sešít ještě před 
všíváním zipu. 
Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirál-
ku stlačíme nehtem palce naplocho tak, 
abychom viděli vy-
značený průběh švu 
mezi tkanicí a spirál-
kou. Rozevřený zip 
položíme vrchní stra-
nou na lícovou stra-
nu látky, a to na pra-
vý okraj rozparku. 
Abychom zip mohli 
přišít přesně ve vy-
značené švové linii, 
musíme nejprve vy-
počítat, jak máme 

Skryté neboli neviditelné zipy 

tkanici zipu umístit: Od šíře švového pří-
davku odečteme šíři tkanice 1 cm = 
vzdál. okraje tkanice zipu od okraje lát-
ky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl 
přesně v souladu s výpočtem a horní ko-
nec tkanice přišpendlíme. Dole pod vy-
značeným koncem rozparku přesahuje 
spodní konec zipu. Patku nasadíme 
na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela 
v zářezu patky napravo od jehly (1), 
a tkanici zipu přišijeme odshora až přes-
ně k vyznačenému konci rozparku. Nyní 
zip zavřeme a na druhý (levý) okraj roz-
parku přišpendlíme opět jedním špend-
líkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, 
a to rovněž vrchní stranou na lícovou 
stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku 
nyní nasadíme na horní konec tkanice 
tak, aby spirálka ležela nale vo od jeh-

ly (2). Tkanici zipu 
přiši jeme odshora 
až k vyznačenému 
spodnímu konci roz-
parku. Zip zavřeme. 
Šev pod rozparkem 
sešpendlíme, při-
čemž volný spodní 
konec zipu otočíme 
na švové přídavky. 
Šev seši je me, začíná-
me přitom přesně 
pod posledními ste-
hy švů zipu. 1 2

a to i na vnitřním dílu. Pásek přišijeme 
k hornímu okraji sukně. Přídavky sesa-
zovacího švu sežehlíme do pásku. 
n Pod vnější pásek a okraje levého roz-
parku přišijeme „skrytý“ zip, viz vpravo.
Sešijeme levý boční šev na vnější a vnitřní 
sukni (odděleně), švový přídavek vnější 
sukně na konci rozparku nastřihneme. 
n Na vnější pásek položíme lícem k líci 
vnitřní pásek a horní okraje sešpendlí-
me. U rozparku na zip přehneme vnitřní 
pásek 5 mm před okraji rozparku zpět 
a přišpendlíme na horní okraj pásku. Pří-
davky rozparku na sukni otočíme do líce 
a přišpendlíme přes vnitřní pásek na 
horní okraj pásku. Přídavky rozparku 
a vnitřní pásek přišijeme podél horního 
okraje. Přídavky rozparku obrátíme do 
rubu. Vnitřní pásek obrátíme do rubu, 
podhrneme, přistehujeme na sesazova-
cí šev a v ruce přišijeme na tkanice zipu. 
Pásek prošijeme těsně podél sesazova-
cího švu a horního okraje. 

Copyright © 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg, Germany.  
Všechny modely, fotografie, předlohy, střihy i nákresy jsou chráněny autorským právem. Výroba pro komerční účely je zakázána. 

Vydavatel neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním materiálů, nedodržováním postupů uvedených  
v pracovních návodech a využíváním modelů k jiným než určeným účelům. 



 Razítkování
Materiál na jedno razítko:
guma na razítko, minimálně o rozmě-
rech  motivu; akrylové bloky, tloušťka asi 
1 cm, 4 x 6 cm pro malé motivy nebo 6 x 
10 cm pro větší motivy; nůžky nebo ostrý 
nůž; pauzovací papír; měkká obyčejná 
tužka; oboustranně lepicí páska 
Barva na potisk:
barva na textil (Marabu); houbička pro 
nanášení barvy nebo razítkovací polštá-
řek (např. od fy Ranger – Archival Ink)
Zhotovení razítka:
Zvolený motiv vykopírujeme, přenese-
me na gumu a vystřihneme. Motiv přile-
píme pomocí lepicí pásky na akrylovou 
destičku. Tip: Menší motivy můžeme na-
lepit na obě strany akrylové destičky, je-
den na vrchní a jeden na spodní stranu.
Pro květinové motivy vystřihneme z gu-
my tloušťky asi 3 mm nejprve kolečko 

(na předloze vyznačené světle šedou 
barvou), které poslouží jako podklad pro 
okvětní lístečky. Potom vystřihneme troj-
úhelníkové okvětní lístečky (tmavě šedé) 
a přilepíme je na kolečko. Kolečko přilepí-
me na akrylovou destičku tak, aby okvět-
ní lístečky ležely navrchu. 
Potištění látky:
Látku nejprve vypereme (bez použití avi-
váže). Pod látku vsuneme lepenku nebo 
silnou vrstvu novinového papíru. Na gu-
movou plochu razítka naneseme pomocí 
houbičky barvu na textil nebo razítko při-
tiskneme na razítkovací polštářek s bar-
vou a motiv otiskneme na zvolené místo 
na látce. Doporučujeme si tisk nejprve 
vyzkoušet na zbytku látky. Natištěné mo-
tivy nakonec přežehlíme z rubové strany 
látky (řídíme se pokyny výrobce barvy). 
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