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

Halenkové saty

MATERIÁL A POMŮCKY:
ŠATY 107 A, B
• h edvábná směsová látka šíře 140 cm,
vel. 34 – 40: 2,40 m; vel. 42, 44: 2,45 m
• vlizelín G 785
• 7 knoflíků
• bavlněná stužka šíře 7 mm:
vel. 34, 36: 80 cm; vel. 38, 40: 90 cm;
vel. 42, 44: 100 cm

Délka šatů od pasu:
58 cm

Kromě toho:
• t užka • nůžky na papír • krejčovský metr
• m ěřítko • pravítko • špendlíky •
krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé
nůžky na ruční práce
• k opírovací rádélko a kopírovací papír Burda
• jehly do šicího stroje • jehla na ruční šití •
šicí nitě • stehovací nitě

Polohový plán
STOFFBRUCH

Stoff A+B 140 cm 55 “
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Doporučený
materiál:
lehké látky na šaty
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WEBKANTEN

STŘIHOVÉ DÍLY ŠATŮ…
… 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, vel. 44 =
100 cm.
vel. 34
vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42
vel. 44
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Přehled střihových dílů

POLOHOVÝ PLÁN…
… znázorňuje, jak položíme a přišpend
líme střihové díly na látku.

STŘIHOVÉ DÍLY
1 p řední díl 2x
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3 p řední díl sukně 2x
4 zadní díl sukně 2x
5 r ukáv 2x
6 z adní podsádka výstřihu 1x,
střed v přehybu látky
Měřený díl
a lem na rukáv 2x, široký 6 cm, dlouhý:
vel. 34: 27 cm; vel. 36: 28 cm;
vel. 38: 28,5 cm; vel. 40: 29,5 cm;
vel. 42: 30 cm; vel. 44: 31 cm
Údaje u měřeného dílu jsou uvedeny
včetně přídavků na švy v šíři 1,5 cm.

lícová strana látky

rubová strana látky

1

VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ
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PRSNÍ ZÁŠEVKY /
RAMENNÍ A BOČNÍ ŠVY

Látku složíme podélně na polovinu lícovou
stranou dovnitř. Střihové díly přišpendlíme podle
polohového plánu na látku. Po obvodu všech dílů
zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka
přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na záložku 3 cm.
Nakonec na látku zakreslíme krejčovskou křídou
podle pravítka měřený díl (a). Všechny díly
vystřihneme podél těchto linií.

Na předních dílech sešpendlíme prsní záševky
a odšijeme je do špičky. Nitě zauzlujeme. Záševky
sežehlíme dolů. Přední díly položíme lícem k líci
na zadní díl a sešpendlíme předsunuté ramenní
švy. Sešpendlíme boční švy. Švy sešijeme. Přídav
ky sestřihneme na šíři 7 mm. Přídavky společně
začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

papírový střih

výztuha
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PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU
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SUKNĚ / ZADNÍ STŘEDOVÝ ŠEV,
BOČNÍ ŠVY

Obrysy střihových dílů (linie švů a záložek),
záševky, linie, příčné značky a hvězdičky vyzna
čené na střihových dílech přeneseme pomocí
kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na
rubovou stranu látkových dílů. Návod najdete
u kopírovacího papíru. Přední střed a linie přehybu
přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.
Papírové střihové díly sejmeme z látky. Rozmís
tění knoflíkových dírek a knoflíků viz krok 15.

Zadní díly sukně položíme lícem k líci na sebe
a sešijeme středový šev. Přední díly sukně polo
žíme lícem k líci na zadní díl sukně a sešijeme
boční švy. Přídavky začistíme a rozžehlíme.

Takto označené nákresy se mohou
v detailech lišit od originálního modelu.
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VÝZTUHA
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NAŘASENÍ OKRAJŮ V PASE

Podsádku přinechanou na papírových střiho
vých dílech 1 a 3 odstřihneme podél LINIE PŘEHYBU
(UMBRUCHLINIE). Vlizelín složíme na polovinu lepicí
stranou dovnitř. Na vlizelín přišpendlíme díly 1, 3
(přední podsádky) a díl 6. Po obvodu dílů (s výjimkou
odstřiženého okraje dílů 1 a 3) zakreslíme přídavky
na švy v šíři 1,5 cm. Na vlizelín zakreslíme díl a.
Díly vystřihneme. Díly výztuhy nažehlíme na rubovou
stranu odpovídajících dílů. Díly s výztuhou složíme
opět lícem k líci na sebe resp. je složíme na polovinu
a opět na ně našpendlíme střihové díly. Na výztuhu
přeneseme obrysy střihů.

Pro řasení prošijeme živůtek a horní okraj
sukně od * ke * dvakrát s odstupem 3 mm od
vyznačené švové linie velkými předními stehy.
Spodní nitě stáhneme a látku zřasíme: na zadním
dílu a zadním dílu sukně na délku 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 cm, na předních dílech a předních
dílech sukně na délku 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5
– 11 cm. Nitě zauzlujeme. Nařasenou látku
rovnoměrně rozdělíme. (Údaje jsou uvedeny
pro vel. 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44).

lícová strana látky
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rubová strana látky

ŠEV V PASE
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papírový střih

výztuha

ZÁLOŽKA / PODSÁDKY

Živůtek přišpendlíme lícem k líci na horní
okraj sukně; boční švy a přední a zadní střed se
stýkají. Šev sešpendlíme (číselná značka 5) a se
šijeme mezi liniemi řasení. Přídavky sestřihneme
na šíři 1 cm a společně je začistíme. Pro zafixo
vání švu našpendlíme na šev od předního středu
k přednímu středu bavlněnou stužku. Z druhé
strany šev ještě jednou přesně prošijeme,
přitom přichytíme stužku. Řasicí nitě vytáhneme.
Přídavky sežehlíme do živůtku.

Přídavek záložky začistíme, sežehlíme do
rubu a přistehujeme. Záložku přišijeme volně
v ruce. Zadní podsádku výstřihu přišpendlíme
lícem k líci na ramenní okraje přinechaných
předních podsádek a ramenní švy sešijeme
(číselná značka 2). Přídavky rozžehlíme.
Okraj podsádky začistíme.
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PŘIŠITÍ PODSÁDKY

Podsádku obrátíme do rubu, v jednom
sledu obrátíme přinechané podsádky podél linie
přehybu do rubu. Okraje prostehujeme a sežehlí
me. Vnitřní okraj podsádky přišijeme v ruce na
přídavky ramenních švů, švu v pase a na záložku.
Spodní okraje podsádky přišijeme v ruce na
záložku.

RUKÁVOVÉ ŠVY

Rukávy složíme podélně lícovou stranou
dovnitř. Rukávové švy sešpendlíme a sešijeme.
Přídavky sestřihneme na šíři 7 mm, společně je
začistíme a sežehlíme k jedné straně.

Takto označené nákresy se mohou
v detailech lišit od originálního modelu.

9

VÝSTŘIH / PODSÁDKA

Podsádky přinechané na živůtku obrátíme
do líce a přišpendlíme lícem k líci na výstřih,
ramenní švy se stýkají. Okraje výstřihu sešijeme.
Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení je
nastřihneme. Podsádku otočíme do výstřihu,
přídavky sežehlíme do podsádky a přišijeme
těsně vedle švu; šev šijeme co možná nejdále.
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LEMY NA RUKÁVY

Spodní okraje rukávů nařasíme, to zna
mená, že okraje prošijeme po obou stranách
vyznačené švové linie velkými předními stehy.
Lemy na rukávy složíme a krátké strany sešijeme.
Přídavky rozžehlíme. Spodní nitě na rukávech
stáhneme podle obvodu lemů. Nitě zauzlujeme.
Nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme.

lícová strana látky
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PŘIŠITÍ LEMŮ

rubová strana látky

Lemy přišpendlíme lícem k líci na spodní
okraje rukávů; švy se stýkají. Rukávy přišijeme
mezi liniemi řasení. Přídavky sestřihneme a se
žehlíme do lemů. Druhý okraj lemů sežehlíme
v šíři 1,5 cm. Lemy složíme tak, aby sežehlený
okraj ležel na sesazovacím švu. Okraje v kraji
přišijeme na šicím stroji nebo je v ruce přišijeme
na sesazovací švy.
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papírový střih

VSAZENÍ RUKÁVŮ

výztuha

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do prů
ramků, přitom dbáme na následující tři body:
Příčné značky 7 na rukávu a předním dílu se stý
kají, rukávové a boční švy se stýkají, příčná znač
ka na rukávové hlavici se stýká se značkou pro
náramenici na zadním dílu. Rukávy přistehujeme,
přitom rukávové hlavice mezi značkami • mírně
navolníme. Rukávy přišijeme ze strany rukávů.
Přídavky sestřihneme, společně je začistíme
a v partii rukávové hlavice je sežehlíme do rukávů.

Takto označené nákresy se mohou
v detailech lišit od originálního modelu.
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ZAPÍNÁNÍ

Pro vel. 36 až 44 vyznačíme horní značku
pro zapínání (x) na papírový střihový díl 1 ve stej
né vzdálenosti od okraje výstřihu jako u vel. 34.
Značka x pod švem v pase platí pro všechny veli
kosti. Na živůtku vyznačíme ještě jednu značku x
doprostřed mezi ně. Na přední díl sukně vyznačí
me další čtyři značky x v odstupech 10,5 cm.
Všechny značky x ze střihového dílu přeneseme
pomocí špendlíků a křídové tužky na šaty. Vpravo
vypracujeme knoflíkové dírky od značky x napříč,
vlevo přišijeme knoflíky.
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