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Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka šatů od pasu: 100 cm

Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké, měkce splý- 
vavé látky na šaty
Originální látka: potištěná viskóza

Další materiál: vlizelínový tvarovací prou-
žek; guma šíře 2,5 cm, vel. 36: 0,75 m, vel. 
38, 40: 0,80 m, vel. 42: 0,85 m, vel. 44: 0,90 
m; guma šíře 5 mm, vel. 36, 38: 0,45 m, vel. 
40 – 44: 0,50 m 

Stříhání

Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Střihové díly přišpendlíme na látku podle 
polohového plánu. Díly a až c vyznačíme 
přímo na látku.
Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů  
a až c jsou přídavky již zahrnuty (1,5 cm).
Stříháme 
21 přední díl 1x, střed v přehybu látky
22 zadní díl 1x, střed v přehybu látky 
23  přední volán 1x,  

střed v přehybu látky 
24 zadní volán 1x, střed v přehybu látky 
 a  pásek 4x, z toho 2x jako vnitřní pásek
 b ramínko 2x
 c  přední a zadní díl sukně 2x
Na okraj výstřihu na předním dílu nažehlí-
me vlizelínový tvarovací proužek. 

Pracovní postup

n Odšijeme záševky na předním dílu 
a sežehlíme je dolů.
n Sešijeme boční švy na předním a zad-
ním dílu, číselná značka 1. Sešijeme boční 
švy na předním a zadním volánu,  
číselná značka 2. Švové přídavky sestřih-
neme na šíři 7 mm, společně je začistíme a 
sežehlíme k jedné straně. 
n Švový přídavek na spodním okraji volá-
nu sežehlíme do rubu, podhrneme na po-
loviční šíři a přišijeme. 
n Ramínka složíme podélně lícem dovnitř. 
Podélné okraje sešijeme 1 cm vedle hrany 
přehybu. Švové přídavky sestřihneme. Ra-
mínka obrátíme a sežehlíme. Okraje ramí-
nek v kraji prošijeme.
n Vždy jeden konec ramínek přistehuje-
me v rubu mezi příčnými značkami na 
horní okraj předního dílu. 
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Přehled střihových dílů

Spotřeba látky
Velikost 36 38 40 42 44

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 2,90
55 3¼

Rozměry dílů a, b, c

Vel. 36 38 40 42 44 Šířka pro všechny 
velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)

a 50
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b 38
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Šířka (cm / ins) Délka (cm / ins)

c 103
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Polohový plán

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

n Horní okraj volánu přišpendlíme z rubu, 
lícem k rubu, na horní okraj předního a zad-
ního dílu, boční švy se stýkají. Volán přišije-
me podél vyznačené linie výstřihu, přitom 
přichytíme ramínka. Švové přídavky se-
střihneme, v místech zaoblení je nastřihne-
me a na předních rozích šikmo odstřihne-
me. Volán obrátíme do líce, ramínka 
otočíme nahoru. Okraj sežehlíme. Živůtek 
prošijeme pro tunýlek na gumu podle vy-
značení ve střihu podél zadního okraje vý-
střihu, začínáme a končíme na bočním švu. 
Do tunýlku navlékneme pomocí zavíracího 
špendlíku úzkou gumu. Konce gumy přiši-
jeme k bočním švům, hotová délka tunýlku 
s gumou: vel. 36: 39 cm, vel. 38: 41 cm, vel. 
40: 43 cm, vel. 42: 45 cm, vel. 44: 47 cm.
n Vnější díly pásku sešijeme na krátkých 
stranách. Přídavky rozžehlíme. Vnitřní dí-
ly pásku sešijeme do dlouhého pruhu. Pří-
davky rozžehlíme. Nesešité krátké strany 
sežehlíme v šíři 1,5 cm na rubovou stranu 
látky. Díly pásku vložíme rubem k rubu do 
sebe, podélné okraje sestehujeme, boční 
šev resp. sežehlené okraje vnitřního dílu 
pásku se stýkají s bočními švy vnějšího dí-
lu pásku. 
n Pásek přišijeme lícem k líci ke spodní-
mu okraji živůtku, boční švy se stýkají. 
Švové přídavky společně začistíme a se-
žehlíme nahoru. 
n Sešijeme boční švy na dílech sukně. 
Švové přídavky společně začistíme a se-
žehlíme k jedné straně. 
n Horní okraj sukně nařasíme podle ob-
vodu pásku, to znamená, že horní okraj 
sukně prošijeme ve vzdálenosti 1,2 cm 
a 1,8 cm od okraje velkými předními stehy. 
Spodní nitě stáhneme podle obvodu pás-
ku. Konce nití zauzlujeme, nařasenou lát-
ku rovnoměrně rozdělíme.
n Sukni přišijeme ke spodnímu okraji 
pásku, boční švy se stýkají. Švové přídav-
ky společně začistíme.
n Do pásku navlékneme širokou gumu. 
Konce gumy sešijeme na obvod: vel. 36: 70 
cm, vel. 38: 74 cm, vel. 40: 78 cm, vel. 42: 82 
cm, vel. 44: 86 cm.
n Spodní okraj sukně sežehlíme v šíři 1,5 
cm do rubu, podhrneme na poloviční šíři a 
přišijeme.


