
Látkový pytlík 
25 x 36 cm

Předlohu kosti najdete vyznačenou 
šedou barvou pod textem.

Spotřeba: 
teplákovina, zbytek 40 x 52 cm; zbytek 
kárované látky; oboustranně nažehlo-
vací vlizelín; šicí nitě
Pracovní postup:
Teplákovinu složíme rubem k rubu na šíři 
26 cm a hranu přehybu sežehlíme. Díl 
opět rozložíme. Na papírovou vrstvu 
oboustranně nažehlovacího vlizelínu vy-
kopírujeme obrys kosti, motiv vystřihne-
me s dostatečně širokými přídavky a na-
žehlíme jej na rubovou stranu kárované 
látky. Motiv vystřihneme bez přídavků 

a nažehlíme jej ve vzdálenosti 4 cm od 
zažehlené hrany přehybu a 5 cm od 
spodního okraje na lícovou stranu dílu 
váčku. Okraje přišijeme hustým obnitko-
vacím stehem. Díl váčku složíme lícem 
k líci, boční a spodní okraje sešijeme v šíři 
1 cm, přitom 4,5 cm pod horním okrajem 
necháme nesešitý rozparek pro navleče-
ní vázačky dlouhý 1 cm. Švové přídavky 
rozžehlíme odshora v délce asi 10 cm. Vá-
ček obrátíme. Horní okraj sežehlíme v šíři 
4 cm do rubu, podhrneme na šíři 2 cm 
a přišijeme. Horní okraj v kraji prošijeme. 
Z kárované látky odstřihneme proužek 
dlouhý 100 cm, široký 4 cm. Okraje sežeh-
líme v šíři 1 cm do rubu. Proužek složíme 
na šíři 1 cm, okraje sešijeme. Proužek na-
vlékneme pomocí zavíracího špendlíku 
do tunýlku.

asi 8 x 22 cm, 16 x 44 cm, 28 x 77 cm

Předlohu kosti najdete vyznačenou 
šedou barvou pod textem.

Materiál: 
zbytky látek, šicí nitě, vata na vycpání, 
případně chrastítko pro psy
Pracovní postup: 
Předlohu vykopírujeme (= malá kost). Pro 
středně velkou kost zvětšíme předlohu 

na 200% a pro velkou kost na 350%. Kost 
vystřihneme ze zvoleného zbytku látky 
vždy 2x s přídavkem na švy v šíři 1 cm.
Látkové díly položíme lícem k líci na sebe 
a sešijeme je v šíři 1 cm, část švu nechá-
me nesešitou na obrácení. Švový přída-
vek můžeme nastřihnout, resp. sestřih-
nout. Kost obrátíme a vycpeme vatou. 
U velké kosti můžeme do vaty na vycpání 
vložit chrastítko. Otvor ve švu zašijeme  
v ruce. Tip: Na ušití kostí zvolte pouze  
látky, které se snadno perou. 

Látkové kosti


