
Pracovní	  postup	  	  

	  

Živůtek	  

• Odšijeme	  záševky	  na	  zadním	  dílu	  živůtku	  a	  sežehlíme	  je	  ke	  středu.	  

• Složíme	  4	  záhyby	  podle	  naznačení	  v	  pasovém	  okraji	  předního	  dílu,	  sešpendlíme	  a	  
prošijeme	  po	  pasové	  švové	  záložce.	  

• Položíme	  přední	  a	  zadní	  díl	  živůtku	  lícem	  na	  sebe,	  ramenními	  okraji	  urovnáme	  a	  
sešijeme	  ramenní	  švy.	  Švy	  obnitkujeme	  a	  rozžehlíme.	  

• Položíme	  ozdobný	  díl	  na	  levé	  náramenici	  na	  díly	  živůtku	  lícem	  na	  sebe,	  urovnáme	  
v	  členícím	  okraji	  a	  sešijeme.	  Okraje	  švových	  záložek	  společně	  obnitkujeme	  a	  šev	  
sežehlíme.	  

• Položíme	  přední	  a	  zadní	  díl	  živůtku	  lícem	  na	  sebe,	  urovnáme	  v	  bočních	  okrajích	  a	  
sešijeme	  boční	  švy.	  Levý	  boční	  šev	  sešijeme	  pouze	  1	  cm	  po	  naznačení	  rozparku	  na	  
zdrhovadlo.	  Obnitkujeme	  švové	  záložky	  a	  boční	  švy	  rozžehlíme.	  

• Zapravíme	  kraje	  výstřihu	  a	  průramků	  2x	  podehnutým	  obrubovacím	  švem.	  Podehnuté	  
kraje	  záložek	  přišijeme	  ručně	  zapošívacím	  stehem	  

	  

Sukně	   
• Na	  podkladovém	  dílci	  boční	  kapsy	  odšijeme	  záševek	  a	  záševek	  sežehlíme.	  

• V	  pasovém	  okraji	  sukně	  na	  předním	  dílu	  složíme	  4	  záhyby,	  které	  směřují	  k	  pravému	  
boku	  a	  sešpendlíme.	  Stejným	  způsobem	  postupujeme	  na	  zadním	  dílu	  sukně.	  Složené	  
záhyby	  zastehujeme	  po	  pasové	  švové	  záložce.	  

• Spodní	  kapsový	  váček	  přinechaný	  k	  dílu	  sukně	  na	  pravé	  straně	  položíme	  
s	  podkladovým	  dílem	  kapsy	  lícem	  na	  sebe	  a	  sešijeme.	  Švovou	  záložku	  kapsy	  
obnitkujeme.	  

• Sešijeme	  levý	  boční	  šev	  po	  naznačení	  konce	  rozparku	  na	  zdrhovadlo.	  Švové	  záložky	  
rozžehlíme	  a	  kraje	  rozparku	  předžehlíme.	  

• Zkontrolujeme	  padnutí	  sukně	  na	  krejčovské	  panně	  nebo	  na	  postavě	  a	  podle	  potřeby	  
upravíme	  záhyby	  v	  pase.	  

• Zapravíme	  dolní	  kraj	  sukně	  2x	  podehnutým	  obrubovacím	  švem.	  Podehnutý	  kraj	  
záložky	  přišijeme	  ručně	  zapošívacím	  stehem.	  

	  

Montáž	  živůtku	  se	  sukní	  

• Obnitkujeme	  pasové	  okraje	  živůtku	  a	  sukně.	  

• Položíme	  živůtek	  se	  sukní	  lícem	  na	  sebe,	  urovnáme	  v	  pasovém	  okraji	  tak,	  aby	  na	  sebe	  
navazovaly	  středové	  značky	  a	  pravý	  boční	  šev	  na	  záševek	  kapsy.	  Sešijeme	  pasový	  šev	  
a	  rozžehlíme.	  

• Všijeme	  skryté	  zdrhovadlo	  do	  rozparku	  v	  levém	  bočním	  švu.	  

• Šaty	  vyžehlíme.	  
	  


