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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 42
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Polohový plán

MATERIÁL A POMŮCKY: 
HALENKA 104

•  viskóza šíře 140 cm:  
vel. 34: 1,15 m,  
vel. 36 – 42: 1,20 m

•  vlizelín H 180
•  1 "skrytý" zip dlouhý 60 cm a speciální 

patka na všívání skrytých zipů

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

a malé nůžky na ruční práce
•  kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
• jehly do šicího stroje • jehla na ruční šití 
• šicí nitě • stehovací nitě

Přehled střihových dílů POLOHOVÝ PLÁN…

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

21  přední díl 1x, střed v přehybu látky
22 přední šůsek 1x, střed v přehybu látky
23 zadní díl 2x
24  střední zadní šůsek 2x
25 boční zadní šůsek 2x
26  přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
27  zadní podsádka výstřihu 2x
29  volánek 2x

Měřený díl
a  šikmý proužek na průramky 2x, široký 5 cm, dlouhý: 

vel. 34: 40 cm, vel. 36: 41,5 cm, vel. 38: 43 cm, 
vel. 40: 44,5 cm, vel. 42: 46 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: 
lehké viskózové, 
bavlněné nebo  
hedvábné látky  
na halenky

Zadní délka halenky: 
asi 65 cm

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

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



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

6 PRŮRAMKY 
Šikmé proužky (a) složíme podélně na polo

vinu rubovou stranou dovnitř. Šikmé proužky při
špendlíme lícem k líci na průramky tak, aby volné 
dvojité okraje proužku ležely na přídavku. Šikmé 
proužky přišijeme v šíři 1 cm. Přídavky sestřihne
me a v místech zaoblení je nastřihneme. Šikmé 
proužky obrátíme do rubu, přistehujeme a sežeh
líme. Okraje v kraji prošijeme.

4 ZÁŠEVKY 
Přední díl složíme tak, aby se linie záševků 

stýkaly. Prsní záševky sešpendlíme a odšijeme do 
špičky. Nitě zauzlujeme. Záševky sežehlíme dolů. 
Sešpendlíme záševky na zadních dílech a odšije
me je do špičky.  Nitě na špičkách záševků zauz
lujeme. Záševky sežehlíme k zadnímu středu.

5 RAMENNÍ ŠVY 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díly, 

sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 1) a se
šijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme. Sešije
me ramenní švy na podsádkách výstřihu (číselná 
značka 2). Přídavky rozžehlíme. Vnější okraj pod
sádky začistíme obnitkovacím nebo overlockovým 
stehem.

1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY 
Látku složíme podélně na polovinu, lícová 

strana leží uvnitř. Papírové střihové díly přišpend
líme podle polohového plánu na látku.  Po obvodu 
dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle měřít
ka přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na záložku  
v šíři 4 cm. Nakonec na látku zakreslíme krej
čovskou křídou podle pravítka měřený díl a.  
Díly vystřihneme.

2   VÝZTUHA 
Vlizelín složíme na polovinu, lepicí strana  

leží uvnitř. Střihové díly 26 a 27 přišpendlíme na 
vlizelín podle obrázku. Po obvodu dílů zakreslíme 
přídavky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystřihneme 
a nažehlíme na rubovou stranu odpovídajících  
látkových dílů. 

3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU 
Přední podsádku složíme na polovinu lícovou 

stranou dovnitř. Zadní podsádky položíme lícem 
k líci na sebe. Na podsádky opět našpendlíme pa
pírové střihové díly. Obrysy střihových dílů (linie 
švů a záložek) a značky vyznačené na střihových 
dílech přeneseme pomocí kopírovacího rádélka 
přes kopírovací papír na rubovou stranu látky. 
Návod najdete u kopírovacího papíru. Linie zálož
ky a sesazovací linie volánků přeneseme stehovací 
nití na lícovou stranu látky. 



12 ZADNÍ STŘEDOVÝ ŠEV
Zadní díly položíme lícem k líci na sebe. 

Sešijeme středový šev odspodu co možná nejblíž 
ke koncům švů zipu, konec zipu přitom vytáhne
me ven. Konce švu zapošijeme zadními stehy.  
Přídavky rozžehlíme. 

10 ZADNÍ ŠŮSEK
Boční zadní šůsky položíme lícem k líci 

na střední zadní šůsky, sešpendlíme členící švy 
(číselná značka 3) a sešijeme. Přídavky začistíme 
a rozžehlíme. Zadní šůsky přišpendlíme lícem  
k líci na zadní díly (číselná značka 4), švy šůsku 
se stýkají se záševky. Šůsky přišijeme. Přídavky 
sestřihneme na šíři 7 mm, společně je začistíme 
a sežehlíme do zadních dílů. Přídavky na zadních 
okrajích začistíme.

11ZIP
Zip rozevřeme a vrchní stranou dolů při

špendlíme lícem k líci na jeden okraj rozparku. 
Zoubky začínají na švové linii výstřihu, tkanice 
zipu leží na přídavku. Zip přišijeme pomocí spe
ciální patky těsně vedle zoubků až ke značce pro 
rozparek. Speciální patka při šití zabraňuje srolo
vání zoubků. Druhou tkanici zipu přišijeme stej
ným způsobem na druhý okraj rozparku. Konce 
švů zapošijeme.

7 NAŘASENÍ VOLÁNKŮ
Přídavky volánků, kromě přídavku na spodním 

okraji, sežehlíme do rubu. Okraje prošijeme drob
ným, hustě nastaveným obnitkovacím stehem. Pří
davky sestřihneme až téměř ke stehům. Tip: Proší
vání okraje si předem vyzkoušejte na zbytku látky. 
Zkontrolujte přitom nastavení stehů a napětí nití. 
Ke zřasení prošijeme volánky po obou stranách 
vyznačené linie velkými předními stehy (4 mm). 
Spodní nitě stáhneme podle délky sesazovací linie 
na předním dílu. Nitě zauzlujeme.

8   PŘIŠITÍ VOLÁNKŮ
Volánky přišpendlíme na přední díl tak, aby 

se horní okraj stýkal s ramenním švem a linie  
řasení ležely přes vyznačenou sesazovací linii. 
Nařasenou látku volánků rovnoměrně rozdělíme. 
Volánky přišijeme mezi liniemi řasení. Konce švů 
zapošijeme.

9 ZÁHYBY / PŘEDNÍ ŠŮSEK
Na předním šůsku složíme z lícové strany  

záhyby ve směru šipek a přistehujeme je na horní 
okraj. Šůsek přišpendlíme lícem k líci na přední 
díl (číselná značka 5) a přišijeme. Přídavky se
střihneme na šíři 7 mm, společně je začistíme 
a sežehlíme nahoru.

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

15 BOČNÍ ŠVY
Přední díl položíme lícem k líci na zadní 

díl a sešpendlíme boční švy (číselná značka 6), 
přitom sešpendlíme sesazovací švy šůsku přesně 
na sebe. Švy sešijeme. Přídavky sestřihneme na 
šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme do 
zadního dílu. Nahoře u průramků přišijeme pří
davky v šíři asi 5 mm vedle bočních švů. Konce 
švů zapošijeme.

16 ZÁLOŽKA
Přídavek záložky začistíme, sežehlí

me do rubu a přišpendlíme. Záložku v ruce 
volně přišijeme, nit přitom příliš neutahuje
me. Při šití zachytíme vždy jen 1 až 2 vlák
na halenky, aby stehy nebyly pokud možno 
na lícové straně vidět.

13 VÝSTŘIH / PODSÁDKA 
Podsádku našpendlíme lícem k líci na  

výstřih, ramenní švy se stýkají. Zadní konce pod
sádky u zipu podhrneme. Podsádku přišijeme. 
Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení je  
několikrát nastřihneme až téměř ke švové linii.

14OBRÁCENÍ PODSÁDKY 
DO RUBU

Podsádku otočíme do výstřihu, přídavky se
žehlíme do podsádky a přišijeme těsně ve 
dle švu. Podsádku obrátíme do rubu. Výstřih 
sežehlíme. Zadní okraje podsádky přišijeme 
v ruce na tkanice zipu. Vnitřní okraj podsád
ky přišijeme v ruce na přídavky ramenních 
švů. 


