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

MATERIÁL A POMŮCKY: 
ŠATY 104

•  viskózová tkanina šíře 140 cm: 3,20 m
•   guma šíře 0,7 cm, vel. 36, 38: 0,50 m; 

vel. 40 – 44: 0,55 m

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. Polohový plán najdete 
na poslední straně.

STŘIHOVÉ DÍLY

1  přední díl 2x
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3  šikmý lemovací proužek (výstřih) 1x, 

střed v přehybu látky
4  rukáv 2x
5  horní díl sukně 2x, střed v přehybu látky
6  prostřední díl sukně 2x,  

střed v přehybu látky
7  spodní díl sukně 2x, střed v přehybu látky

STŘIHOVÉ DÍLY ŠATŮ…

… vystřihneme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo: 
Pro určení správné velikosti střihu změří
me horní obvod: vel. 36: 84 cm, vel. 38: 
88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm,  
vel. 44: 100 cm.

Zadní délka šatů: 
asi 100 cm

Doporučený  
materiál: lehké  
viskózové, bavlněné 
nebo směsové látky 
na šaty

Saty



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

6 SPODNÍ OKRAJE RUKÁVŮ / 
TUNÝLKY S GUMOU 

Přídavky na spodních okrajích rukávů sežehlíme 
do rubu, podhrneme v šíři 5 mm a přišpendlíme. 
Přídavky v kraji přišijeme, ve švu necháme otvor 
pro navlečení gumy. Konce švů zapošijeme. Gumu 
rozstřihneme na 2 díly. Gumy navlékneme pomocí 
zavíracího špendlíku do tunýlků. Konce gum se
šijeme tak, aby guma na zápěstí nebyla těsná.  
Otvory ve švech zašijeme.

4 BOČNÍ ŠVY 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, 

sešpendlíme boční švy (číselná značka 1) a seši
jeme. Přídavky sestřihneme, společně je začistí
me a sežehlíme k jedné straně. 

5 RUKÁVY 
Na rukávech sešpendlíme záševky a odšije

me je do špičky. Nitě zauzlujeme. Přídavky se
střihneme na šíři 7 mm, společně je začistíme 
a sežehlíme dozadu.  Rukávy podélně složíme  
lícovou stranou dovnitř. Sešijeme rukávové švy 
(číselná značka 2). Přídavky sestřihneme na šíři 
7 mm, společně je začistíme a sežehlíme k jedné 
straně.

1 STŘÍHÁNÍ 
Látku složíme na polovinu, lícová strana leží 

uvnitř. Střihové díly přišpendlíme podle polohové
ho plánu na látku. Po obvodu dílů, kromě dílu 3  
a na horním okraji předních dílů, rukávů a zadního 
dílu (= okraj výstřihu), zakreslíme krejčovskou  
křídou přídavky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystřih
neme podél těchto linií. Okraj výstřihu zůstane  
bez přídavku, protože tento okraj olemujeme.

2   PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU 
Obrysy střihových dílů (linie švů a záložek)  

a značky vyznačené na střihových dílech přene
seme pomocí kopírovacího rádélka přes kopíro
vací papír na rubovou stranu látky. Návod najdete 
u kopírovacího papíru.

3 PŘEDNÍ STŘEDOVÝ 
ŠEV / ROZPAREK

Přední díly položíme lícem k líci na sebe, středový 
šev sestehujeme, přitom sestehujeme i rozparek. 
Šev sešijeme od značky pro rozparek až dolů. 
Konce švu zapošijeme. Přídavky začistíme, roz
žehlíme je a přistehujeme na výstřih. Stehovací 
nitě vypářeme. Okraje rozparku v kraji prošijeme. 



12 DÍLY SUKNĚ 
Horní, prostřední a spodní díly sukně po

ložíme vždy lícem k líci na sebe a sešijeme boční 
švy. Přídavky sestřihneme, společně je začistíme 
a sežehlíme k jedné straně. Přídavek na spodním 
okraji spodního dílu sukně začistíme, sežehlíme 
do rubu a přišijeme.

10 UŠITÍ VÁZAČEK 
Vázačky složíme podélně na polovinu lí

covou stranou dovnitř. Okraje sešpendlíme a seši
jeme 1 cm vedle hrany přehybu. Nitě odstřihne
me, konce necháme přesahovat. Konce nití 
navlékneme do látací jehly a pevně zauzlujeme. 
Jehlu zasunujeme ouškem napřed do sešité rulič
ky a vázačky tak postupně obracíme do líce. 

11PŘIŠITÍ ŠIKMÉHO PROUŽKU 
Šikmý proužek přehneme kolem okraje 

výstřihu, podhrneme, přistehujeme na sesazovací 
šev a v ruce přišijeme. Konce vázaček zasuneme 
kousek dovnitř a okraje sešijeme.

7 VSAZENÍ RUKÁVŮ
Rukávy přišpendlíme lícem k líci do průramků 

(číselná značka 3), přitom dbáme na následující 
body: příčné značky 4 na rukávu a předním dílu 
se stýkají, rukávové a boční švy se stýkají. Ruká
vy přišijeme. Přídavky sestřihneme, společně  
je začistíme a sežehlíme odshora až k začátku 
zaoblení do rukávů.

8   NAŘASENÍ VÝSTŘIHU
Pro nařasení prošijeme okraj výstřihu od  

* k * dvakrát velkými předními stehy: 7 mm vedle 
okraje a potom ještě o 5 mm níže. Spodní nitě 
stáhneme na následující délky: na předních  
dílech pro vel. 36 na 7 cm, vel. 38 na 7,5 cm,  
vel. 40, 42 na 8 cm, vel. 44 na 8,5 cm; na zad-
ním dílu pro vel. 36 na 11 cm, vel. 38 na 11,5 cm, 
vel. 40 na 12 cm, vel. 42 na 12,5 cm, vel. 44 na 
13 cm; na rukávech pro vel. 36, 38, 40 na 12 cm, 
vel. 42, 44 na 12,5 cm. Nitě zauzlujeme.

9 OLEMOVÁNÍ VÝSTŘIHU 
Na zadním dílu a šikmém proužku vyznačíme 

střed. Šikmý proužek přišpendlíme středem na 
střed na výstřih, konce proužku přesahují na roz
parku jako vázačky. Šikmý proužek přišijeme  
v šíři 1 cm. Konce švu zapošijeme.

lícová strana látky papírový střih výztuharubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.
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15 PŘIŠITÍ SUKNĚ 
Nitě na horním dílu sukně stáhneme po

dle obvodu živůtku. Nitě zauzlujeme a nařasenou 
látku rovnoměrně rozdělíme. Sukni přišpendlíme 
lícem k líci na živůtek, boční švy se stýkají. Sukni 
přišijeme mezi liniemi řasení. Přídavky sestřihne
me, společně je začistíme a sežehlíme do živůtku.

13 NAŘASENÍ DÍLŮ SUKNĚ 
Pro nařasení prošijeme díly sukně po 

obou stranách vyznačené švové linie velkými 
předními stehy. Na bočních švech šev vždy  
přerušíme a konce nití necháme přesahovat.  
Nitě na spodním dílu sukně stáhneme podle  
obvodu prostředního dílu sukně. Nitě zauzlu je
me. Nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme. 

14SEŠITÍ DÍLŮ SUKNĚ 
Spodní díl sukně přišpendlíme lícem  

k líci na prostřední díl sukně, boční švy se stýkají. 
Spodní díl sukně přišijeme mezi liniemi řasení. 
Přídavky sestřihneme, společně je začistíme  
a sežehlíme nahoru. Stejným způsobem přišijeme 
prostřední díl sukně k hornímu dílu sukně.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

Polohový plán


