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

Přehled střihových dílů

Polohový plán

MATERIÁL A POMŮCKY: 
TRIČKO 101

•  polyesterový žerzej šíře 140 cm:  
vel. 34 – 40: 1,55 m;  
vel. 42: 1,60 m 

•  zbytek nažehlovací výztuhy
•  guma šíře 7 mm: asi 55 cm

Kromě toho:
•  tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
• měřítko • pravítko • špendlíky  
•  krejčovská křída • krejčovské nůžky a ma-

lé nůžky na ruční práce
•  kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
• jehly do šicího stroje • jehla na žerzej  
• dvojitá jehla • zavírací špendlík  
• jehla na ruční šití  
• šicí nitě • stehovací nitě

vel. 34
vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42

POLOHOVÝ PLÁN…

… ukazuje, jak položíme a přišpendlíme 
střihové díly na látku. 

1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3  zadní sedlo 2x, střed v přehybu látky
4  rukáv 2x
5 zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky

Měřený díl
a  proužek podsádky pro přední výstřih, 

široký 4 cm, dlouhý vel. 34: 33 cm,  
vel. 36: 33,5 cm, vel. 38: 34 cm,  
vel. 40: 34,5 cm, vel. 42: 35 cm 

(Údaje u měřeného dílu jsou uvedeny 
včetně přídavků.)

STŘIHOVÉ DÍLY HALENKY…

… vystřihneme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo: 
Pro určení správné velikosti střihu změříme  
horní obvod: vel. 34: 80 cm, vel. 36: 84 cm,  
vel. 38: 88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm.

Doporučený materiál: 
žerzej

Zadní délka: 
asi 63 cm

Tricko



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

6 PŘIŠITÍ ZADNÍHO SEDLA 
Sedlo přetočíme na zadním středu tak, aby 

na obou polovinách ležela nahoře vnější strana. 
Vnější sedlo přišpendlíme lícem k líci vždy od 
bočního okraje až k nástřihu na zadní díl (číselná 
značka 1). Sedlo přišijeme. Přídavky sestřihneme 
a sežehlíme do sedla. Vnitřní sedlo podhrneme 
a přistehujeme na vnější sedlo. Spodní okraj sed-
la v kraji prošijeme, přitom přišijeme vnitřní okraj. 
Tip: Sedlo prošívejte vždy od bočního okraje 
k zadnímu středu.

4ZADNÍ ROZPAREK 
Zadní podsádku vyztužíme tenkou, měkkou 

výztuhou (rubová strana látky). Vnější okraj pod-
sádky začistíme. Podsádku přišpendlíme lícem 
k líci a středem na střed na zadní díl (číselná 
značka 1). Podsádku přišijeme na výstřih. Přídav-
ky sestřihneme a nastřihneme až téměř k linii 
švu. Podsádku obrátíme do rubu a přistehujeme. 
Rozparek sežehlíme.

5 UŠITÍ ZADNÍHO SEDLA 
Díly zadního sedla sešpendlíme lícem k líci. 

Okraje výstřihu sešijeme. Dole sešijeme sedla 
mezi příčnými značkami. Konce švů zapošijeme. 
Přídavky sestřihneme. Přídavky jednoho sedla  
(= vnější sedlo) nastřihneme na příčných znač-
kách až téměř k poslednímu stehu (šipky). Sedlo 
obrátíme, okraje sežehlíme. Okraj výstřihu v kraji 
prošijeme.

1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY 
Tkané okraje složíme ke středu látky, lícová 

strana leží uvnitř. Střihové díly 1 a 2 přišpendlíme 
podle polohového plánu na látku.  Po obvodu obou 
dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka 
přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na záložku 3 cm. 
Měřený díl (a) zakreslíme krejčovskou křídou podle 
pravítka přímo na látku. Díly vystřihneme. Zbývající 
látku složíme podélně na polovinu lícovou stranou 
dovnitř. Střihové díly 3 až 5 přišpendlíme na látku. 
Díl 3 vyznačíme od zadního středu zrcadlově.  
Po obvodu dílů zakreslíme přídavky na švy v šíři 
1,5 cm. Díly vystřihneme.

2   PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU 
Dříve než papírové střihové díly sejmeme z lát-

ky, přeneseme na rubovou stranu látky pomocí ko-
pírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy 
střihových dílů (linie švů a záložek) a dále značky 
a linie vyznačené na střihových dílech. Návod na-
jdete u kopírovacího papíru. Linie rozparku na zad-
ním dílu přeneseme stehovací nití na lícovou stranu 
látky.

3 TIPY NA ŠITÍ Z PRUŽNÝCH LÁTEK 
Abychom zachovali pružnost látky, sešíváme 

švy na pružných látkách elastickým stehem nebo 
plochým obnitkovacím stehem. Na šití použijeme 
speciální jehlu na žerzeje, která má zaoblenou špič-
ku. Tato jehla se při šití zapichuje mezi oka látky 
bez toho, aby poškodila vlákna. Aby záložky zůstaly 
pružné, přišíváme je dvojitou jehlou (viz krok 11).
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12 SPODNÍ OKRAJE RUKÁVŮ / 
TUNÝLEK NA GUMU 

Přídavky na spodních okrajích rukávů sežehlíme 
do rubu, podhrneme je na šíři 5 mm a přišpendlí-
me. Přídavky v kraji přišijeme, asi 3 cm necháme 
nesešité pro navlečení gumy. Konce švů zapošije-
me. Do tunýlků navlékneme pomocí zavíracího 
špendlíku gumu dlouhou tak, aby spodní okraje 
rukávů nebyly těsné, plus 2 cm navíc. Konce gum 
sešijeme. Otvory ve švech zašijeme.

10 VSAZENÍ RUKÁVŮ 
Rukávy vešpendlíme lícem k líci do prů-

ramků, přitom dbáme na tři body: Příčné značky 6 
na rukávu a předním dílu se stýkají, příčná znač-
ka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem, 
rukávový šev se stýká s bočním švem. Rukávy 
přišijeme. Přídavky sestřihneme a společně 
začistíme.

11PŘIŠITÍ ZÁLOŽKY 
Přídavek záložky sežehlíme do rubu a při-

špendlíme. Spodní okraj prošijeme dvojitou jehlou 
v šíři 2,5 cm. Šijeme z lícové strany látky se dvě-
ma vrchními nitěmi rovným stehem. Vrchní nitě 
tvoří souběžné linie, spodní nit tvoří klikaté stehy. 
Díky tomu zůstanou okraje pružné. 

7 PŘEDNÍ VÝSTŘIH 
Proužek podsádky sežehlíme podélně na po-

lovinu rubovou stranou dovnitř. Přídavek na před-
ním výstřihu sestřihneme na šíři 1 cm. Proužek 
přišpendlíme lícem k líci na přední výstřih, volné 
dvojité okraje proužku leží na přídavku. Proužek 
přišijeme v šíři 1 cm. Přídavky sestřihneme. Prou-
žek obrátíme do rubu a přistehujeme. Okraj se-
žehlíme. Výstřih prošijeme v šíři 7 mm, přitom 
přišijeme proužek.

8   RAMENNÍ ŠVY 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, 

sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 2)  
a sešijeme. Přídavky sestřihneme na šíři 7 mm, 
společně je začistíme a sežehlíme do zadního 
dílu. Přídavky přišijeme asi 2 mm vedle ramen-
ních švů, viz obrázek.

9 BOČNÍ ŠVY / RUKÁVOVÉ ŠVY 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, 

sešpendlíme boční švy (číselná značka 4) a sešije-
me. Rukávy složíme podélně lícovou stranou do-
vnitř. Sešpendlíme rukávové švy (číselná značka 5) 
a sešijeme. Přídavky sestřihneme na šíři 7 mm 
a společně je začistíme.
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