
08/2019 Download 
Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu
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Kabátek

STŘIHOVÉ DÍLY KABÁTKU…

… vystřihneme ve zvolené velikosti.

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

MATERIÁL A POMŮCKY: 
KABÁTEK 110 A

•  krepová látka šíře 140 cm: vel. 36 – 42: 
1,90 m; vel. 44: 1,95 m

Důležité upozornění: Pokud použijete originální 
látku (šířka látky 132 cm), může se spotřeba 
látky zvýšit.
•  podšívkovina šíře 140 cm: vel. 36: 1,20 m;  

vel. 38 – 44: 1,25 m
•  vlizelín G 785
•  4 knoflíky, 1 plochý vnitřní knoflík

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

Doporučený materiál: 
látky na kabátky

Zadní délka kabátku: 
asi 57 cm

Přehled střihových dílů

Polohové plány

POLOHOVÉ PLÁNY…

… znázorňují, jak přišpendlíme střihové díly 
na látku a podšívkovinu. 
 
1  přední díl 2x
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3  rukáv* 2x
4  přední podsádka 2x
5 zadní podsádka výstřihu 1x,  
   střed v přehybu látky
6   podsádka rukávu 2x
(*Takto označený díl vystřihneme  
i z podšívkoviny)
7 přední díl podšívky 2x
8  zadní díl podšívky 1x, střed v přehybu látky 
(Díly 7 a 8 vystřihneme pouze z podšívkoviny).

vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42
vel. 44



1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY 
Látku složíme podélně na polovinu lícovou 

stranou dovnitř. Střihové díly přišpendlíme podle 
polohového plánu na látku. Díly 2 a 5 položíme 
k přehybu látky. Po obvodu všech dílů zakreslíme 
krejčovskou křídou podle pravítka přídavky na švy 
v šíři 1,5 cm a na předních dílech a zadním dílu 
přídavky na záložku v šíři 4 cm. Všechny díly  
vystřihneme podél těchto linií.

2   VÝZTUHA
Vlizelín složíme na polovinu lepicí stranou 

dovnitř. Díly 4, 5 a 6 přišpendlíme podle obrázku, 
díl 5 přišpendlíme k přehybu látky. 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
Zadní podsádky výstřihu složíme na polovinu 

lícovou stranou dovnitř. Přední podsádky a podsádky 
rukávů položíme lícem k líci na sebe. Na podsádky 
opět našpendlíme papírové střihové díly. Obrysy 
střihových dílů (linie švů a záložek) a značky vy
značené na střihových dílech přeneseme pomocí 
kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na  
rubovou stranu látkových dílů. Návod najdete 
u kopírovacího papíru. Přední střed a linii záložky 
přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky. 
Knoflíkové dírky vyznačíme později (viz krok 17).

6 RUKÁVY / ODŠITÍ ZÁŠEVKŮ
Záševky na spodních okrajích rukávů 

sešpend líme a odšijeme do špičky. Konce nití  
zauzlujeme. Záševky sežehlíme k jedné straně.

4 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ PODŠÍVKY
Podšívkovinu složíme podélně na polovinu 

lícovou stranou dovnitř. Díly 3, 7 a 8 přišpendlíme 
podle polohového plánu na podšívkovinu. Po ob
vodu všech dílů zakreslíme krejčovskou křídou 
podle pravítka přídavky na švy a záložky v šíři 
1,5 cm. Všechny díly vystřihneme. Obrysy stři
hových dílů přeneseme přes kopírovací papír  
na rubovou stranu podšívkových dílů.

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

a sestehujeme ramenní švy (číselná značka 1), 
přitom zadní ramenní okraje od výstřihu ke znač
ce • mírně navolníme. Ramenní švy sešijeme. 
Přídavky rozžehlíme.

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



7 PŘIŠITÍ RUKÁVŮ
Rukávy přišpendlíme lícem k líci na průram

ky, příčné značky 2 se stýkají. Příčná značka  
na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem.  
Rukávy přišijeme. Přídavky rozžehlíme. 

8   BOČNÍ A RUKÁVOVÉ ŠVY
Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl 

a sešpendlíme konce vsazovacích švů rukávů. 
Sešpendlíme boční a rukávové švy (číselná  
značka 4). Švy sešijeme. Přídavky rozžehlíme.

9 PODSÁDKY RUKÁVŮ
Podsádky sešijeme do kruhu. Přídavky roz

žehlíme. Podsádky přišpendlíme lícem k líci na 
spodní okraje rukávů, švy se stýkají. Podsádky 
přišijeme. Přídavky sestřihneme a nastřihneme. 
Podsádky otočíme dolů, přídavky sežehlíme do 
podsádek a přišijeme těsně v kraji. Podsádky ob
rátíme do rubu a přistehujeme. Okraje sežehlíme. 
Podsádky přišijeme v ruce k záševkům a rukávo
vým švům.

12 OBRÁCENÍ PODSÁDKY DO 
RUBU / PŘIŠITÍ ZÁLOŽKY 

Podsádku obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme. 
Přídavek záložky obrátíme do rubu a přistehuje
me. Okraje sežehlíme. Záložku přišijeme volně 
v ruce. Vnitřní okraj podsádky přišijeme v ruce  
na záložku.

10 PODSÁDKY / RAMENNÍ ŠVY
Přední podsádky položíme lícem k líci na 

zadní podsádku výstřihu, sešpendlíme ramenní 
švy a sešijeme. Přídavky rozžehlíme.

11PŘIŠITÍ PODSÁDKY
Podsádku přišpendlíme lícem k líci na 

přední díly a výstřih, ramenní švy se stýkají. Pod
sádku přišijeme, dole šijeme šev podél vyznačené 
linie záložky.  Přídavky sestřihneme a v místech 
zaoblení je několikrát nastřihneme až téměř ke 
švové linii. Přídavek záložky sestřihneme jen do 
vzdálenosti 2 cm před konec podsádky (šipka).

lícová strana látky papírový střih výztuhapodšívkarubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.
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15 VŠITÍ PODŠÍVKY
Podšívku vtáhneme rubem k rubu do ka

bátku, podšívkové rukávy vsuneme do látkových 
rukávů. Přídavky podsádky sežehlíme do podšív
ky. Spodní okraj podšívky posuneme mírně naho
ru a v ruce přišijeme na záložku. 

18 VYPRACOVÁNÍ KNOFLÍKO-
VÝCH DÍREK / PŘIŠITÍ 

KNOFLÍKŮ
Knoflíkové dírky vypracujeme na pravém předním 
dílu od značky napříč. Druhou knoflíkovou dírku 
odshora vypracujeme pro vnitřní knoflík i na le
vém předním dílu. Velikost knoflíkových dírek se 
řídí velikostí knoflíků. Kabátek sešpendlíme stře
dem na střed a vyznačíme místa pro přišití knoflí
ků. Knoflíky přišijeme na levý přední díl. Plochý 
vnitřní knoflík přišijeme na podsádku pravého 
předního dílu.

13 SEŠITÍ DÍLŮ PODŠÍVKY
Na dílech podšívky sešijeme ramenní švy, 

přídavky rozžehlíme. Odšijeme záševky na ruká
vech a sežehlíme je k jedné straně. Přídavky na 
spodních okrajích rukávů sežehlíme do rubu.  
Rukávy přišijeme. Přídavky rozžehlíme. Sešijeme 
boční a rukávové švy. Přídavky rozžehlíme. Přída
vek na spodním okraji podšívky sežehlíme do 
rubu.

16 PŘIŠITÍ ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI 
PODŠÍVKY

Přebytečnou délku podšívky otočíme jako záhy
bek dolů. Dosud nepřišité okraje podšívky přišije
me v ruce na přední podsádky. Spodní okraj pod
šívkových rukávů přišijeme v ruce na podsádky 
rukávů.

14PŘIŠITÍ PODŠÍVKY  
K PODSÁDCE

Podšívku přišpendlíme lícem k líci k podsádce, 
ramenní švy se stýkají. Podšívku přišijeme, začí
náme a končíme 10 cm nad okrajem záložky  
(šipka). Přídavek podšívky na zadním výstřihu 
nastřihneme.

17VYZNAČENÍ KNOFLÍKOVÝCH 
DÍREK

Značky pro knoflíkové dírky (x) jsou na dílu 1  
vyznačeny pro vel. 36. Pro vel. 38 až 44 musíme 
značky posunout v souladu s okrajem výstřihu 
a předním okrajem příslušné velikosti. Spodní x 
platí pro všechny velikosti. Horní x posuneme na
horu, zbývající x vyznačíme v rovnoměrných od
stupech. U všech velikostí přišpendlíme na pravý 
přední díl papírový střih a značky x přeneseme  
na látku pomocí špendlíků a krejčovské křídy.
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Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.


