
HALENKA 
 
Velikosti 36, 38, 40 
Zadní délka: asi 65 cm 
 
Spotřeba: 
bavlněný popelín šíře 140 cm: 1,90-1,95-2 m 
7 malých plochých knoflíků do přední légy 
7 ozdobných knoflíků: 1ks do přední légy, 6 ks do légy na zadním dílu 
3,5 m šikmého proužku o šířce 4 cm (2 cm po přeložení) na výpustky 
lemovací proužek spodního okraje rukávu v šíři 6 cm v délce podle spodního okraje rukávu 
 
Doporučený materiál: jemné, bavlněné košiloviny  
 
Přídavky na švy a záložky: 
na švy, okraje a záložku 1,5 cm 
 
Stříháme: 
1 přední díl středový 2x 
2 přední díl boční 2x 
3 přední dvojitá lišta pravého PD 1x 
4 přední lišta levého PD 1x 
5 zadní díl středový 2x 
6 zadní díl boční 2x 
7 přední díl rukávu 2x 
8 zadní díl rukávu 2x 
9 zadní lišta 1x 
 
Pracovní postup: 
Vypracujeme paspule – nastříháme šikmé proužky široké 4 cm (včetně přídavků) v délce 3,5 m ze 
šedé bavlněné látky. Přeložíme proužky na polovinu, sežehlíme přehyb, pomocně je sešijeme 
strojem na šířku 0,6 cm, přičemž šířka paspule na košili bude 0,5 cm. 
Nastehujeme paspuli na horní okraj středového PD. 
Přistehujeme paspule na boční PD lícem na líc na princesový okraj. 
Přiložíme boční a středový PD lícem na sebe a sešijeme princesový šev.  
Švové přídavky začistíme dohromady a sežehlíme ke středu dílu. 
Přiložíme boční a středový ZD lícem na sebe a sešijeme princesový šev. 
Začistíme švové přídavky zvlášť a rozžehlíme. 
Nastehujeme a našijeme paspuli lícem na líc do ozdobného rozparku ve středu ZD až ke značkám 
umístění lišty.  
Sešijeme střed ZD až k značce umístění lišty a rozžehlíme. 
Začistíme šev ve středu ZD po celé délce, v místě rozparku dohromady s paspulí. 
Nastehujeme paspuli na horní okraj středového ZD. 
Přiložíme PD a ZD lícem na sebe a sešijeme boční švy až k značce rozparků, okraje švů začistíme a 
rozžehlíme. 
 
Zhotovíme rukávy – sešijeme ramenní šev rukávů, švové přídavky začistíme a rozžehlíme. Pak 
sešijeme rukávové švy, začistíme a rozžehlíme. Dolní okraj rukávu začistíme lemem ze šedé 
bavlněné látky. Délka proužku je v délce podle spodního okraje rukávu a šířka je 6 cm (včetně 
přídavků). Okraje proužků podhrneme do rubu a zažehlíme, pak proužky podélně složíme na 
polovinu lícem ven a sežehlíme. Takto připravené proužky rozložíme do plochy a konce sešijeme 
podle obvodu rukávu. Lemovací proužky přišpendlíme lícem na rub rukávu a přišijeme v zažehlené 



hraně. Lem otočíme kolem okraje rukávu do líce, podhrneme, přistehujeme a lem v kraji přišijeme. 
Rukávy přišijeme k průramkům a k horním okrajům PD a ZD. Švové přídavky sestřihneme, 
začistíme a potom sežehlíme do rukávů až k začátku zaoblení průramku. 
 
Nastehujeme a našijeme paspuli do výstřihu lícem na líc. Paspulový okraj na rubu výstřihu 
podhrneme a přišijeme v ruce. 
Uháčkujeme ručně nitěné poutko a přišijeme ho na líc středu levého zadního raglánového okraje. 
Pak zadní raglánový okraj levého i pravého rukávu podhrneme do rubu a připošijeme je v ruce. 
Přišijeme ozdobný knoflík na pravý raglánový okraj. 
 
Zhotovíme skryté zapínaní na předních okrajích košile – vrchní lišta pravého předního dílu má 
přinechanou knoflíkovou lištu, podélně složíme lícem na líc lištu a knoflíkovou lištu a zažehlíme 
přehyby, švové přídavky ohrneme a sešijeme příčné strany lišt v horním okraji. Otočíme lišty do 
líce. Vrchní lištu přišpendlíme lícem na líc pravého PD a sešijeme. Švové přídavky sežehlíme do 
rubu vrchní lišty a švový přídavek knoflíkové lišty také podhrneme do rubu vrchní lišty, 
sešpendlíme a přišijeme v sesazovacím švu. Poznačíme na knoflíkové liště svislé dírky a 
vypracujeme, dírky jsou poznačeny na střihovém díle. V rubu otočíme knoflíkovou lištu dopředu a 
sežehlíme. Vypracujeme první dírku, která je vyšita i přes vrchní knoflíkovou lištu. Lištu levého PD 
podélně složíme na polovinu rubem k sobě a sežehlíme, lištu rozložíme do plochy a sežehlíme 
švové přídavky do rubu lišty, pak složíme podélně lištu lícem k sobě a sešijeme horní okraj lišty. 
Obrátíme lištu na líc, přišpendlíme na levý PD lícem na líc a sešijeme. Švové přídavky sežehlíme 
do rubu lišty. Na rubu podhrneme druhý okraj lišty směrem do lišty, sešpendlíme a přišijeme 
strojem v sesazovacím švu. Podle dírek na knoflíkové liště naznačíme umístění knoflíků a přišijeme 
je, první knoflík je ozdobný, stejný jako v zadním díle. 
 
Ozdobná lišta v ZD – švové přídavky lišty podélně a v horním okraji podhrneme a sežehlíme do 
rubu lišty. Připravenou lištu nastehujeme rubem na líc ZD a přišijeme. Vyhotovíme ozdobné 
neprostřižené dírky na liště a našijeme knoflíky do středu dírky. 
 
Naznačíme spodní okraj košile a zažehlíme přídavek záložky nejdřív 0,5 cm do rubu a následně 
ještě jednou podhrneme 0,5 cm a sežehlíme. 
 
Přišijeme spodní sežehlený okraj košile a přišijeme podhrnuté okraje rozparků v bočních švech. 
 
 
 


