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Velikosti 34, 36, 38, 40, 42, 44
Zadní délka: asi 69 cm

2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3  přední podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
5  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
a vázačka 2x 
b přední volánek 1x
c zadní volánek 2x
Výztuhu nažehlíme na díly 3 a 5 (rubová 
strana látky). 

Pracovní postup

n Na předním dílu odšijeme prsní zá- 
ševky a sežehlíme je dolů.
n Sešijeme ramenní švy (číselná znač-
ka 1). Přídavky začistíme a rozžehlíme. 
n Průramky: Švový přídavek na okra-
jích průramků sestřihneme na šíři 1 cm. 
Šikmou stužku sežehlíme podélně na 
polovinu rubovou stranou dovnitř. Šik-
mé stužky přišpendlíme na průramky 
tak, aby volné dvojité okraje ležely na 
přídavku. Šikmé stužky přišijeme. Pří-
davky sestřihneme a nastřihneme. Šik-
mé stužky přistehujeme do rubu a se-
žehlíme. Průramky prošijeme v šíři 
7 mm, přitom přišijeme šikmé stužky.
n Volánek: Zadní volánky přišijeme jed-
nou krátkou stranou lícem k líci k přední-
mu volánku. Přídavky sestřihneme, za-
čistíme a rozžehlíme. Jeden podélný 
okraj volánku a krátké okraje sežehlíme 

Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké, měkce splý-
vavé látky
Originální látka: hedvábí s elastickým 
vláknem

Upozornění: Pokud použijete originální 
látku (šíře látky 135 cm), může se spotře-
ba látky zvýšit. 
Další materiál: vlizelín H 180; šikmá saté-
nová stužka šíře 4 cm: vel. 34 – 38: 
1,05 m, vel. 40 – 44: 1,10 m

Stříhání

Papírový střih 
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Dbáme na linie a údaje pro model 106. 
Střihové díly přišpendlíme na látku po-
dle polohového plánu. Díly a, b a c vy-
značíme přímo na látku.

Přídavky na švy a záložky
na švy, okraje a záložku 1,5 cm. V rozmě-
rech dílů a, b a c jsou přídavky již 
zahrnuty.
Stříháme 
1 přední díl 1x, střed v přehybu látky

106 Top dddd

Díly 1 až 3 a 5 
vel. 34 2222

vel. 36 3333

vel. 38 4444

vel. 40 55

vel. 42 6666

vel. 44 7777

Přehled střihových dílů

Spotřeba látky
Velikost 34 36 38 40 42 44

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 1,35 1,40
55 1½ 1½

Rozměry dílů a, b, c
Vel. 34 36 38 40 42 44 Šířka pro 

všechny vel. 
(cm / ins)

Délka (cm / ins)

a 64
25¼

65
25½

66
26

67
26⅜

68
26¾

69
27⅛

3
1⅛

b 85,5
33⅝

86,5
34

87,5
34½

88,5
34⅞

89,5
35¼

90,5
35⅝

15
6

c 49
19¼

50
19¾

51
20

52
20½

53
20⅞

54
21¼

15
6
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STOFFBRUCH
Stoff 140 cm 55 “

34 - 44

v šíři 1 cm do rubu. Okraje prošijeme v šíři 
7 mm, přitom přišijeme přídavek. Druhý 
podélný okraj volánku nařasíme, to zna-
mená, že volánek prošijeme ve vzdále-
nosti 1 cm od okraje a potom ještě 7 mm 
vedle prvního švu velkými předními ste-
hy. Spodní nitě stáhneme podle obvodu 
výstřihu. Nitě zauzlujeme. Nařasenou 
látku rovnoměrně rozdělíme. 
n Volánek přistehujeme rubem k líci na 
výstřih, krátké strany se na zadním stře-
du stýkají, švy volánku se stýkají s ra-
menními švy.
n Vázačky složíme podélně na polovi-
nu lícem dovnitř. Vázačky prošijeme ve 
vzdálenosti 7 mm od hrany přehybu. 
Konce nití necháme přesahovat, navlék-
neme je do látací jehly a pevně zauzluje-
me. Jehlu zasunujeme ouškem napřed 
do sešité ruličky a ruličku postupně ob-
racíme do líce. Jeden konec vázaček za-

suneme dovnitř a okraje v ruce sešije-
me. Vázačky sežehlíme. Nesešité konce 
vázaček přistehujeme na značkách přes 
volánek na zadní výstřih.
n Sešijeme ramenní švy na podsádce 
výstřihu (číselná značka 2). Přídavky 
rozžehlíme. Vnější okraj podsádky za-
čistíme. Podsádku přišpendlíme lícem 
k líci přes vázačky a volánek na výstřih, 
ramenní švy se stýkají. Podsádku přišije-
me. Přídavky sestřihneme a v místech 
zaoblení je nastřihneme. Podsádku ob-
rátíme do rubu. Výstřih prostehujeme 
a sežehlíme. Volánek a vázačky otočíme 
do výstřihu. Výstřih prošijeme podél se-
sazovacího švu volánku v šíři 7 mm.
n Sešijeme boční švy (číselná značka 3). 
Přídavky sestřihneme, společně je začis-
tíme a sežehlíme do zadního dílu. Naho-
ře přišijeme přídavky na šikmé stužky.
n Přídavek záložky začistíme, sežehlí-
me do rubu a přišijeme.

Polohový plán

Látku složíme podle polohového plánu.  
Díly stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.


