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143 Dětský koupací plášť df

Velikosti 74, 80, 86, 92, 98
Zadní délka: 44-48-52-56-60 cm

Spotřeba: 
pletené froté šíře 150 cm: 0,90-0,95-1,00-
1,05-1,10 m; vzorované renforcé šíře 
114 cm: 0,70 m 
Doporučený materiál: lehké, měkce 
splývavé froté; vzorovaná bavlněná lát-
ka na olemování okrajů 
Přídavky na švy:
Všechny díly stříháme po obvodu s pří-
davkem na švy v šíři 1,5 cm. 
Stříháme:
Z pleteného froté:
a) 2 přední díly dlouhé 44-48-52-56-

60 cm, široké 25-25,5-26-26,5-27 cm 
b) zadní díl dlouhý 44-48-52-56-60 cm, 

široký 36-37-38-39-40 cm 
c) 2 rukávy široké 35-36-37-38-39 cm, 

dlouhé 12-15-18-21-24 cm, hotová 
délka 6-7,5-9-10,5-12 cm 

d) 2 díly kapuce, dlouhé 24-25-26-27-
28 cm, široké 23 cm 

e) vázačka, 2 díly dlouhé 140 cm,  
široké 5 cm 

f) 2 kapsy dlouhé 13,5 cm, z toho 
připadá nahoře 2,5 cm na podsádku, 
široké 10 cm 

Z renforcé:
g) šikmý proužek na olemování 

vnějších okrajů (plášť a vázačka), 
dlouhý celkem 5,40-5,50-5,60-5,70-
5,90 m, široký 4 cm (včetně přídavků) 

Pracovní postup:
n Přední díly položíme lícem k líci na 
zadní díl tak, aby boční okraje ležely na 
sobě. Sešijeme ramenní okraje vždy od 
bočního okraje (včetně švového přídav-
ku) v délce 11,5-12-12,5-13-13,5 cm. Boční 
okraje sešpendlíme. Od ramenních švů 
odměříme pro průramky směrem dolů 
vzdálenost 17,5-18-18,5-19-19,5 cm a vy-
značíme. Sešijeme boční švy od značky. 

renforcé šíře 114 cmPolohové plány pletené froté šíře 150 cm

Stříháme z dvojité vrstvy látky, 
lícová strana leží uvnitř. Šikmé 
proužky stříháme z jednoduché 
vrstvy látky, rubová strana leží 
nahoře. 

n Rukávy složíme lícem k líci tak, aby 
kratší okraje ležely na sobě. Tyto okraje 
sešijeme, přitom švové přídavky horní-
ho a spodního okraje nesešíváme. Švové 
přídavky rozžehlíme. Rukávy složíme 
v poloviční délce rubem k rubu, nesešité 
okraje (sesazovací okraje) sestehujeme. 
Rukávy vešpendlíme do průramků, ru-
kávové švy se stýkají s bočními švy. Ru-
kávy přišijeme, přitom začínáme a kon-
číme na švech, dbáme na to, abychom 
nepřichytili přídavky bočních švů. 
n Díly kapuce položíme lícem k líci na 
sebe a na jednom podélném okraji (zad-
ní šev) a v jednom sledu na jednom krát-
kém švu (horní šev) je sešijeme, roh při-
tom mírně zaoblíme. Švové přídavky 
sestřihneme na šíři 7 mm, společně je 
začistíme a sežehlíme k jedné straně. 
Kapuci přišpendlíme na horní okraj 
předních dílů a zadního dílu (lícem k líci) 
a přišijeme, na ramenních švech šev 
vždy přerušíme; dbáme na to, abychom 
nepřichytili přídavky ramenních švů. 
n Přídavky bočních a ramenních švů 
a přídavky sesazovacího švu kapuce za-
čistíme a rozžehlíme. Sesazovací šev ka-
puce prošijeme vždy od předního okra-
je až k ramennímu švu po obou stranách 
v šíři 7 mm. 

n Švové přídavky na spodním okraji 
a předních okrajích (přední díly a kapuce) 
odstřihneme. Díly šikmého proužku seši-
jeme do jednoho dlouhého proužku. Šik-
mý proužek složíme podélně lícem ven  
a sežehlíme. Oba podélné okraje podhr-
neme vždy až k zažehlené hraně a sežeh-
líme. Šikmý proužek rozložíme a z líce 
přišpendlíme na okraje pláště, začínáme 
a končíme u jednoho bočního švu a na 
rozích složíme záhybky. Začátek a konec 
proužku podhrneme, zbytek odstřihne-
me. Proužek přišijeme v šíři 1 cm (zažeh-
lená hrana). Lemovací proužek otočíme 
kolem okrajů do rubu, podhrneme a při-
stehujeme přes sesazovací šev. Lem z líce 
v kraji prošijeme, přitom přichytíme 
vnitřní okraj. 
n Spodní rohy kapes mírně zaoblíme. 
Podsádku přinechanou na horních okra-
jích kapes sežehlíme do rubu a přišijeme  
v šíři 2 cm. Přídavek na bočních a spod-
ních okrajích sežehlíme do rubu. Kapsy 
našpendlíme na přední díly ve vzdálenos-
ti 13 cm od předního okraje a 6,5-9-11,5-14-
16,5 cm od spodního okraje. Kapsy v kraji 
přišijeme. Na horních rozích kapes proši-
jeme malé trojúhelníčky kvůli zpevnění. 
n Díly vázačky sešpendlíme rubem 
k rubu, švové přídavky odstřihneme, ro-
hy zaoblíme. Okraje vázačky olemuje-
me šikmou stužkou. 


