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6 PŘED STŘÍHÁNÍM

Doporučujeme látku před stříháním vyprat a usušit v sušičce na prádlo, pokud ji 
vlastníte. Díky tomu se ušitý model později při prvním praní nesrazí a navíc látku 
tímto způsobem zbavíte nežádoucích příměsí. Usušenou látku vyžehlete dohladka, 
tím si ulehčíte stříhání. Při nošení hotového modelu leží lícová strana látky zpravi-
dla na vnější straně a rubová strana na vnitřní straně.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
Šortky – model 6

DOPORUČENÝ MATERIÁL
Žerzejové látky, lehká teplákovina

  Interlock žerzej (látka I) šíře 140 cm: 
vel. 104 – 116: 0,55 m 
vel. 122 – 140: 0,65 m 
vel. 146: 0,70 m

  žebrový hadicový úplet (látka II) šíře 80 cm, 
(šíře hadicového úpletu 40 cm): 0,20 m

U látek jiné šíře se může spotřeba látky změnit.

DALŠÍ MATERIÁL
  40 cm šňůrky
  guma šíře 3,5 cm:  
vel. 104 – 122: 60 cm; vel. 128: 65 cm  
vel. 134, 140: 70 cm; vel. 146: 75 cm

KROMĚ TOHO
tužka, nůžky na papír
krejčovský metr nebo měřítko
špendlíky, krejčovská křída
krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda Style
jehly do šicího stroje, jehla na ruční šití 
dvojitá jehla, jehla na žerzej, zavírací špendlík
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PEVNÉ OKRAJE HRANA PŘEHYBU

LÁTKA I 140 CM 
HRANA PŘEHYBU  VEL. 104 – 146

LÁTKA II 80 CM
VEL. 104 – 146
HRANA PŘEHYBU

POLOHOVÝ PLÁN

ukazuje, jak je potřeba látku složit a jak našpendlíme střihové díly na látku, aby byla spotřeba co nejvýhodnější. Nejjednodušší je 
stříhání z dvojmo složené látky, protože dvě vrstvy látky se tak snadno neposunou. Lícová (hezčí ) strana látky leží uvnitř. U dvojmo 
složené látky dbejte na to, aby vrstvy látky ležely na sobě hladce a rovně a aby se na nich netvořily záhyby. Díly šortek stříháme 
z látky l a látky ll podle kroku 1 na následující straně.

STŘIHOVÁ PŘÍLOHA

 
Každá velikost má svoji speciální linii (konturu), to zna-
mená, že střihové díly požadované velikosti můžete vy-
střihnout podél příslušné linie.

Číselné značky na střihových dílech vyznačují, jak se 
díly budou sešívat. Stejné číselné značky se musí vždy 
stýkat. Střihy Burda neobsahují přídavky na švy a zá-
ložky. Ty musíte při stříhání dílů přidat (viz krok 1 na 
následující straně).

Na střihových dílech najdete také informaci o tom, kolikrát 
je třeba díly z látky vystřihnout.  
Označení „hrana přehybu“ (Stoffbruch) znamená, že se 
jedná o střed dílu a ne o okraj nebo šev. Díl vystřihneme 
dvakrát tak velký, přitom hrana přehybu představuje 
středovou linii.

Kontury na střihové příloze
vel. 104 aaaaaaa

vel. 110 dddddddddd
vel. 116 2222

vel. 122 3333

vel. 128 4444

vel. 134 55

vel. 140 6666

vel. 146 7777

DÍLY 1 AŽ 4

MĚŘENÝ DÍL

STŘIHOVÉ DÍLY 
Na šortky potřebujete čtyři střihové díly. Pro měřený 
díl (a) střihový díl neuvádíme. Tento díl zakreslíme 
přímo na látku II, rozměry najdete v tabulce dole. 
Uvedené údaje obsahují přídavky na švy v šíři 1,5 cm.

1 přední díl kalhot 2x
2  boční sedlo 2x
3  kapsový váček 2x
4 zadní díl kalhot 2x
a  pásek (z látky II) 1x

Veli-
kost

104 110 116 122 128 134 140 146 Šířka pro 
všechny vel. 
(cm / ins)Délka (cm / ins)

a 60 61,5 63 65 67,5 70 72,5 76,5 11
23 24 24 25 26 27 28 30 4

„Na jakou 
dobrodružnou 

výpravu se  
vydám teď?“   



lícová strana látky papírový střih výztuharubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.

6BOČNÍ SEDLA
Okraje průhmatů kapes přišpendlíme na boč-

ní sedla tak, aby ležely na vyznačené stykové linii. 
Lícové strany látky leží nahoře.

5KAPSOVÉ VÁČKY
Kapsové váčky přišpendlíme a přišijeme lí-

cem k líci na okraje průhmatů kapes na předních 
dílech kalhot (číselná značka 1). Švové přídavky 
sestřihneme na šíři 5 mm. Kapsové váčky obrátíme 
do rubu a okraje průhmatů kapes sežehlíme. 

4SEŠPENDLENÍ 
A SEŠITÍ

Při sešívání dílů leží lícové strany látky na sobě. 
Díly sepneme pomocí špendlíků. Zapíchneme-li 
špendlíky napříč k budoucímu švu, můžeme šev na 
šicím stroji opatrně sešít přes špendlíky bez toho, 
abychom je museli vytahovat. Kdo se šitím přes 
špendlíky nemá zkušenosti, může zapíchnuté špend-
líky při šití postupně vytahovat. Při přerušení šití 
dbáme na to, aby jehla zůstala zapíchnutá v látce.

3TIPY NA ŠITÍ ZE 
ŽERZEJE

Abychom zachovali pružnost látky, sešíváme švy  
na pružných látkách plochým obnitkovacím stehem 
nebo elastickým stehem (v návodu k šicímu stroji 
najdete informace k nastavení různých stehů). Na šití 
použijeme speciální jehlu na žerzeje, která má zaob-
lenou špičku. Tato jehla se při šití zapichuje mezi 
oka látky bez toho, aby poškodila vlákna. Přídavky 
začistíme obnitkovacím nebo overlockovým stehem. 
Záložky přišíváme dvojitou jehlou (viz krok 12). Na 
šití použijeme dvě vrchní nitě. Šití si předem vyzkou-
šíme na zbytku látky.

2PŘENESENÍ LINIÍ 
A ZNAČEK NA LÁTKU

Dříve než papírové střihové díly sejmeme z látky, 
přeneseme na rubovou stranu látky pomocí kopíro-
vacího rádélka přes kopírovací papír obrysy střiho-
vých dílů (linie švů a záložek). Přesný návod najdete 
u kopírovacího papíru. Linie záložek, linii prošívání 
na dílu 1 (u všech velikostí ve stejné vzdálenosti od 
předního středu) a stykovou linii na dílu 2 přeneseme 
stehovací nití na lícovou stranu látky.

1VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ 
Z LÁTKY I A LÁTKY II 

Látku I složíme podélně na polovinu lícovou stranou 
dovnitř tak, aby pevné tkané okraje ležely na sobě. 
Díly 1 až 4 přišpendlíme na látku l podle polohové-
ho plánu. Podél okrajů papírových střihových dílů 
zakreslíme krejčovskou křídou přídavky: na švy 
a okraje 1,5 cm, na záložky 3 cm. Díly vystřihneme 
podél těchto linií. Měřený díl (a) zakreslíme krej-
čovskou křídou podle pravítka přímo na látku II  
(žebrový hadicový úplet). Údaje v tabulce na před-
cházející straně udávají celkový rozměr dílu a.  
Proto zakreslíme díl a od přehybu látky o polovinu 
kratší, než je uvedeno v tabulce. Díl vystřihneme.
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11 PÁSEK / TUNÝLEK
Pásek přišpendlíme lícem k líci a stře-

dem na střed na horní okraj kalhot. Otvor ve švu 
leží nahoře přes zadní středový šev. Pásek přišije-
me. Přídavky začistíme a pásek otočíme nahoru.  
Do pásku navlékneme pomocí zavíracího špendlíku 
gumu. Konce gumy sešijeme tak, aby guma nebyla 
v pase příliš těsná. Otvor ve švu zašijeme v ruce. 
Knoflíkovými dírkami provlékneme šňůrku.  
Tip: Kolem jednoho konce šňůrky obtočíme lepicí 
pásku. Konce šňůrky zauzlujeme.

10 UŠITÍ PÁSKU
Na jedné polovině pásku vypracujeme 

s odstupem 2 cm po obou stranách předního stře-
du vždy jednu svislou knoflíkovou dírku dlouhou 
1 cm. Místa pro knoflíkové dírky předem vyztužíme 
(na rubové straně látky) kouskem látky. Na polovině 
pásku s knoflíkovými dírkami sešijeme zadní stře-
dový šev ( jen ke středu pásku). Konce švu zapoši-
jeme ušitím několika stehů dopředu a zpět. Přídav-
ky rozžehlíme. Pásek složíme na polovinu rubovou 
stranou dovnitř. Nesešité okraje sešpendlíme.

9STŘEDOVÝ ŠEV
Jeden díl kalhot obrátíme. Díly kalhot zasune-

me lícem k líci do sebe. Středový šev sešpendlíme 
a sešijeme tak, aby se vnitřní krokové švy stýkaly. 
Šev končíme na značce pro rozparek (šipka). Přídav-
ky sestřihneme na šíři 7 mm. Přídavky a přinechané 
podsádky společně začistíme. Přídavky a podsádky 
sežehlíme do levého předního dílu kalhot a z lícové 
strany je přišpendlíme. Díl kalhot prošijeme podle 
vyznačení ve střihu, přitom přišijeme podsádky.

8BOČNÍ ŠVY A VNITŘNÍ 
KROKOVÉ ŠVY

Přední díly kalhot položíme lícem k líci na zadní díly 
kalhot. Sešpendlíme boční švy (číselná značka 2) 
a vnitřní krokové švy (číselná značka 3). Švy sešije-
me. Přídavky sestřihneme na šíři 7 mm. Přídavky 
sežehlíme do zadních dílů kalhot, nejlépe na 
rukávníku.

7UŠITÍ KAPSOVÝCH 
VÁČKŮ

Kapsový váček přinechaný na bočním sedle při-
špendlíme na kapsový váček. Okraje váčků sešije-
me. Přídavky společně začistíme. Kapsové váčky 
přistehujeme na boční a horní okraje kalhot.

12 ZÁLOŽKY 
Okraje záložek začistíme a sežehlíme je 

do rubu. Záložky přišijeme z lícové strany dvojitou 
jehlou s odstupem 2,5 cm souběžně se spodním 
okrajem. Při šití rovným stehem se na vnější straně 
tvoří dvě souběžné linie. Spodní nitě tvoří klikaté 
stehy. Díky tomu zůstane okraj pružný.

lícová strana látky papírový střih výztuharubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.


