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

Velikosti 72, 76, 80, 84, 88
Zadní délka tuniky: asi 75 cm

a proužek pro tunýlek 2x 
b vázačka 2x

Pracovní postup

Tuniky A, B
n Přídavek výstřihu na předním a zad-
ním dílu sežehlíme do rubu, podhrneme 
a přišijeme.
n Přední díl položíme lícem k líci na 
zadní díl. Ramenní švy sešpendlíme 
a sešijeme (číselná značka 1). Přídavky 
začistíme a rozžehlíme. Přídavky na 
okraji výstřihu přišijeme v ruce na pří-
davky ramenních švů.
n Rukávy přišpendlíme lícem k líci na 
průramky na předním a zadním dílu 
a přišijeme je, příčné značky 2 se stýkají, 
příčná značka na rukávové hlavici se 
stýká s ramenním švem. Přídavky spo-
lečně začistíme a sežehlíme do rukávů.
n Rukávové švy a boční švy sešpendlíme 
v jednom sledu odshora až ke spodním 
značkám pro rozparky a sešijeme (číselná 
značka 3). Mezi značkami pro rozparky 
obou tunýlků necháme šev nesešitý – 
pravý boční šev na horním tunýlku a levý 
boční šev na spodním tunýlku. Přídavky 
začistíme a rozžehlíme, v jednom sledu 
sežehlíme přídavky rozparků do rubu.
n Proužky pro tunýlky sešijeme na krát-
kých stranách lícem k líci vždy do kruhu. 

Látky & materiál

Doporučený materiál: látky na halenky
Originální látka: A: potištěná směsová 
tkanina (bavlna/hedvábí), B: síťovina

Stříhání

Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Střihové díly přišpendlíme na látku po-
dle polohového plánu. Díly a a b vyzna-
číme přímo na látku.

Přídavky na švy a záložky
na švy, okraje, záložku a záložky rukávů 
1,5 cm. V rozměrech dílů a a b jsou pří-
davky již zahrnuty.
Stříháme 
Tuniky A, B
1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3 rukáv 2x

101 A, B Tuniky dddd

A, B

Díly 1 až 3
vel. 72 
vel. 76 
vel. 80 
vel. 84 
vel. 88 

Přehled střihových dílů

Rozměry dílů a, b
Vel. 72 76 80 84 88 Šířka pro všechny 

velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)

a 105
41⅜

109
43

113
44½

117
46

121
47⅝

3
1⅛

b 120
47¼

124
48¾

128
50⅜

132
52

136
53½

3
1⅛

Spotřeba látky

Velikost 72 76 80 84 88

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

AB Látka 140 1,80
55 2

Přídavky rozžehlíme. Přídavky na podél-
ných okrajích sežehlíme v šíři 7 mm do 
rubu. Proužky přišpendlíme v rubu přes 
značky na přední a zadní díl a přišijeme 
podle vyznačení ve střihu. Šev tunýlků 
se stýká s jedním bočním švem. 
n Vázačky složíme podélně na polovinu 
lícem dovnitř. Podélné okraje sešijeme ve 
vzdálenosti 8 mm od hrany přehybu. 
Nitě odstřihneme, konce necháme přesa-
hovat. Konce nití navlékneme do látací 
jehly a pevně zauzlujeme.Jehlu zasunu-
jeme ouškem napřed do sešité ruličky 

a ruličku postupně obracíme do líce. Vá-
začky sežehlíme. Vázačky navlékneme 
pomocí zavíracího špendlíku do tunýlků. 
Konce vázaček zauzlujeme. 
n Přídavky spodních rozparků rozloží-
me naplocho. Přídavek záložky začistí-
me, sežehlíme do rubu a přišijeme. Pří-
davky rozparků přehneme opět do rubu 
a přišijeme, na značce pro rozparek šije-
me šev napříč. 
n Přídavky rukávových záložek začistí-
me, sežehlíme do rubu a přišijeme.

WEBKANTE

WEBKANTE

72 - 88Stoff A+B 140 cm 55 “

Polohový plán

Stříháme z jednoduché vrstvy látky, lícová strana leží nahoře. Díly 3 stříháme zrcadlově.
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