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Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

KALHOTY 2 A / VEL. 34 – 44 

Aby vám kalhoty slušely, nepotřebují mít 
vůbec zip a dokonce ani žádný jiný spínací 
prvek. Přestože jsou nohavice poměrně úzké, 
vklouznete do nich naprosto bez problémů, 
a to zásluhou gumy v pase. Dokonalé finále 
zajistí dostatečně dlouhé vázačky zkrášlené 
mašlí nebo jednoduchým uzlem.

MATERIÁL & DOPLŇKY 

Tvil: Fabric House; guma: Prym

ŠORTKY 2 C / VEL. 34 – 44 

Máte pocit, že nadcházející počasí už ne
přeje krátkým nohavicím? Proč si zrovna teď 
šít šortky? Ale vždyť právě díky nim se dá 
jenom výběrem punčocháčů vytvořit zajíma
vý styling. Můžete experimentovat s barvami 
i vzory a získat tak velké množství pestrých, 
ale také decentních alternativ.

MATERIÁL & DOPLŇKY 

Imitace velurové kůže: HS Stoffe;  
guma: Prym 

KALHOTY 2 B / VEL. 34 – 44 

Tradiční dezén versus kontrastní lampasy –  
to je rafinovaný způsob, jak předělat klasiku 
na něco nového. Mix elegance a sportov
ních prvků je hravý a dynamický, navíc 
je důkazem toho, že máte šestý smysl na 
detaily a nebojíte se riskovat s neobvyklými 
variacemi.

MATERIÁL & DOPLŇKY 

Glenček: Miroglio; stuha: Shindo;  
guma: Prym

Boční délka nohavic: asi 99 cm 
Spodní obvod nohavic: 33 – 38 cm

Boční délka nohavic: asi 89 cm  
Spodní obvod nohavic: 36 – 42 cm

Boční délka nohavic: asi 38 cm  
Spodní obvod nohavic: 53 – 65 cm

Kalhoty



STŘIHOVÁ PŘÍLOHA STŘIHOVÉ DÍLYSPOTŘEBA

PŘED STŘÍHÁNÍM

Přehled dílů

STŘÍHÁNÍ

Spotřeba látky

Díly 1 až 3

Polohové plány 
najdete na poslední straně. Polohové plány 
ukazují, jak našpendlíme střihové díly na látku, 
aby byla spotřeba látky co nejvýhodnější. 
Nej jednodušší je stříhání z dvojmo složené látky, 
protože dvě vrstvy látky se tak snadno neposu
nou. Dříve než se pustíte do stříhání, našpend
lete a zakreslete na látku všechny díly.

Směr vlákna  
Dbejte na to, aby při našpendlení dílů na látku 
směr vlákna (FADENLAUF) vyznačený na střiho
vých dílech jako šipka probíhal souběžně s pev
nými okraji látky.

Přídavky na švy a záložky 
Střihy Burda Easy neobsahují přídavky na švy 
a záložky. Tyto přídavky musíme ještě před 
stříháním na látku vyznačit. Pokyny k přídavkům 
najdete v kroku 1.

Doporučujeme látku před stříháním vyprat. 
Pokud vlastníte sušičku na prádlo a složení  
látky to dovolí, usušte látku po vyprání v sušič
ce. Díky tomu se ušitý model později nesrazí a 
navíc látku tímto způsobem zbavíte nežádoucích 
příměsí. Usušenou látku vyžehlete dohladka,  
tím si ulehčíte stříhání. Látky, které lze čistit jen 
chemicky, v případě potřeby před stříháním 
opatrně vyžehlete z rubové strany, případně  
přes vlhké plátno. Při nošení hotového modelu  
je lícová strana látky zpravidla na vnější straně 
a rubová strana na vnitřní straně. 

Další materiál

•	ABC: guma šíře 3,5 cm: vel. 34, 36:  
   70 cm, vel. 38, 40: 80 cm, vel. 42, 44: 85 cm 
•	B: stuha šíře 2,5 cm: 2,10 m  
 
Kromě toho  
• tužka • nůžky na papír • krejčovský metr  
• pravítko • špendlíky • krejčovská křída  
• krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční 
práce • kopírovací rádélko a kopírovací papír 
Burda Style • jehly do šicího stroje • jehly na 
ruční šití • šicí nitě • zavírací špendlík

Doporučený materiál  
měkce splývavé látky na kalhoty: bavlněné látky, 
lehké vlněné látky, směsové tkaniny, imitace 
velurové kůže

Velikost 34 36 38 40 42 44

Šířka látky cm / 
ins

Spotřeba látky (metry / yds)

A  140
  55⅛

2,05
2¼

B 140
  55⅛

1,85
2

C 140
  55⅛

1,05
1⅛

Střihové díly kalhot, resp. šortek vystřihneme 
ve zvolené velikosti. Každý střih najdete ve 
velikostech 34 až 44. 

Střihové linie: Každá velikost má svoji speciální 
linii (konturu), to znamená, že střihové díly 
požadované velikosti můžete vystřihnout podél 
příslušné linie. Pro kalhoty B, resp. šortky C 
odstřihněte střihový díl podél vyznačené linie. 
Budeteli chtít ušít stejný model ve více velikos
tech, vykopírujte střihové díly raději včetně 
všech linií a popisků na hedvábný papír. 

Číselné značky na střihových dílech vyznačují, 
jak se díly budou sešívat. Stejné číselné značky 
se musí vždy stýkat. 

Na střihových dílech najdete i informaci o tom, 
kolikrát je třeba díly z látky vystřihnout. 

Na kalhoty, resp. šortky potřebujete tři střihové 
díly. 

ABC 1 přední díl kalhot 2x 
ABC 2 zadní díl kalhot 2x 
ABC 3 podsádka 1x, střed v přehybu látky 
ABC a vázačka 2x

„Stoffbruch“ (hrana přehybu) znamená, že se 
jedná o přehyb látky a ne o okraj nebo šev. Díl 
vystřihneme dvakrát tak velký, přitom hrana 
přehybu představuje středovou linii.

Pro vázačku (a) neuvádíme žádný střihový díl.  
Tento díl vyznačíme přímo na látku (viz krok 2). 

Měřený díl  
a:  široký 9 cm, dlouhý pro vel. 34 až 38: 64 cm,  

vel. 40 až 44: 67 cm 
Údaje jsou uvedeny včetně přídavků na švy 
a záložky v šíři 1,5 cm.

vel. 34

vel. 36

vel. 38

vel. 40

vel. 42

vel. 44



lícová strana látky výztuharubová strana látky

5 VÁZAČKY 
Vázačky složíme podélně na polovinu líco

vou stranou dovnitř. Volné podélné okraje a jed
nu krátkou stranu sešpendlíme a sešijeme v šíři 
1,5 cm. Přídavky na rozích šikmo odstřihneme. 
Vázačky obrátíme pomocí tužky. Vázačky sežeh
líme. Nesešité konce vázaček přišpendlíme ve 
vzdálenosti 4,5 cm od horního okraje na boční 
okraj předních dílů kalhot.

6 BOČNÍ ŠVY 
Přední díly kalhot položíme lícem k líci na 

zadní díly kalhot. Sešpendlíme boční švy a se
šijeme (číselná značka 1), přitom přichytíme 
vázačky. Konce švů zapošijeme zadními stehy. 
Přídavky začistíme obnitkovacím stehem 
a rozžehlíme.

4 SEŠPENDLENÍ A SEŠITÍ 
Před sešíváním švů položíme díly na sebe 

tak, aby se lícové strany látky stýkaly a díly zafi
xujeme špendlíky. Zapíchnemeli špendlíky na
příč k budoucímu švu, můžeme šev na šicím stroji 
sešít opatrně přes špendlíky bez toho, abychom 
je museli vytahovat. Kdo se šitím přes špendlíky 
nemá zkušenosti, může zapíchnuté špendlíky při 
šití postupně vytahovat. Při přerušení švu dbá
me na to, aby jehla zůstala zapíchnutá v látce.

1 ABC – STŘÍHÁNÍ DÍLŮ KALHOT  
Látku složíme podélně na polovinu lícovou 

stranou dovnitř. Díly 1 až 3 našpendlíme podle 
polohového plánu na látku, díl 3 přišpendlíme 
k přehybu látky. Podél okrajů papírových střiho
vých dílů zakreslíme na látku krejčovskou křídou 
přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na spodním okra
ji dílu kalhot přídavek na záložku v šíři 4 cm. 

2 STŘÍHÁNÍ MĚŘENÉHO DÍLU 
Vázačku a zakreslíme podle pravítka krej

čovskou křídou přímo na látku; rozměry najdete 
na straně 41. Všechny díly vystřihneme podél 
vyznačených linií. 

3 PŘENESENÍ LINIÍ A ZNAČEK NA 
LÁTKU 

Dříve než papírové střihové díly sejmeme z látky, 
přeneseme na rubovou stranu látky pomocí ko
pírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy 
střihových dílů (linie švů a záložek), příčné znač
ky (lícovací značky) a linie prošívání tunýlku 
(vyznačený na zadním dílu kalhot pouze pro  
vel. 34). Přesný návod najdete u kopírovacího 
papíru. Linie tunýlku na gumu a linie záložek 
přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.



11 TUNÝLEK S GUMOU  
Podsádku obrátíme do rubu a přistehu

jeme. Horní okraj kalhot prošijeme pro tunýlek 
na gumu ve vzdálenosti 2,5 cm od horního okra
je a potom ještě o 4 cm níže. Z gumy odstřih
neme díl podle obvodu pasu plus 2 cm. Gumu 
navlékneme pomocí zavíracího špendlíku do 
tunýlku v podsádce, konce gumy sešijeme v ru
ce. Otvor ve švu podsádky zašijeme v ruce.

10 HORNÍ OKRAJ KALHOT 
S PODSÁDKOU 

Podsádku složíme na polovinu, konce sešpendlí
me. Sešijeme zadní středový šev odshora v dél
ce 4 cm, odspodu v délce 1,5 cm. Švové přídav
ky rozžehlíme. Spodní okraj podsádky začistíme. 
Podsádku našpendlíme lícem k líci na horní okraj 
kalhot, zadní středové švy se stýkají. Podsádku 
přišijeme.

12 ZÁLOŽKY 
Přídavky záložek začistíme a sežehlíme 

podél vyznačené linie do rubu. Přídavky záložek 
přišpendlíme. Spodní okraje kalhot prošijeme 
z lícové strany v šíři 3,5 cm, přitom přichytíme 
záložky.

8 ABC – VNITŘNÍ KROKOVÉ ŠVY 
Díly kalhot složíme podélně na polovinu 

lícovou stranou dovnitř. Vnitřní okraje nohavic 
sešpendlíme (číselná značka 2). Vnitřní krokové 
švy sešijeme, dole šijeme šev od linie záložky 
mírně šikmo směrem k okraji švového přídavku. 
Švové přídavky začistíme a rozžehlíme.

7 B – PŘIŠITÍ STUH 
Stuhu rozstřihneme na dva díly. Stuhy při

špendlíme přes boční švy na díly kalhot, střed 
stuhy leží na švu. Stuhy přišijeme těsně podél 
obou okrajů, přitom přišijeme přídavky bočních 
švů. Začátek a konec švů zapošijeme zadními 
stehy.

9 STŘEDOVÝ ŠEV 
Jednu nohavici obrátíme tak, aby lícová 

strana látky ležela vně. Obě nohavice vtáhneme 
do sebe, lícové strany látky leží na sobě. Se
špendlíme vnitřní krokové švy a přední a zadní 
okraje nohavic. Sešijeme středový šev. Švové 
přídavky sestřihneme na šíři 7 mm, společně  
je začistíme a sežehlíme k jedné straně.

lícová strana látky výztuharubová strana látky



Copyright © 2018 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. 

POLOHOVÉ PLÁNY


