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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: 
PLÁŠŤ 110

•   bavlněný popelín s elastickým vláknem,  
šíře 140 cm: 2,65 m

•   podšívkovina šíře 140 cm: 1,80 m
•   nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 405
•   8 knoflíků a 1 plochý vnitřní knoflík
•   háček a očko 
•   2 spony k potažení, šíře 3 cm, 6 kovových 

nýtovacích oček

Kromě toho:
•  tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
• měřítko • pravítko • špendlíky  
•  krejčovská křída • krejčovské nůžky a ma

lé nůžky na ruční práce • kopírovací rádél
ko a kopírovací papír Burda • malý  
zavírací špendlík • šicí nitě • stehovací ni
tě • jehly do šicího stroje

Přehled 
střihových dílů

STŘIHOVÉ DÍLY PLÁŠTĚ…

… 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.

Zadní délka pláště: 
asi 100 cm

STŘIHOVÉ DÍLY

1  přední díl 2x
2  zadní sedlo 1x, střed v přehybu látky
3  zadní díl 1x, střed v přehybu látky*
4  vrchní límec 1x, střed v přehybu látky
5  spodní límec 1x,  

střed v přehybu látky
6 stojáček 2x, střed v přehybu látky
7  přední podsádka 2x
8  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
9  rukáv 2x* 

10  přední pásek na rukáv 2x
11  zadní pásek na rukáv 2x
12  proužek pro 2 poutka 1x
13  kapsa 2x* 
14  patka 2x* 

Díly podšívky
19  přední díl 2x
20  zadní sedlo 1x, střed v přehybu látky
(Z podšívkoviny vystřihneme také díly označené 

hvězdičkou *, viz polohový plán v pracovních 

návodech.)

Doporučený  
materiál: lehké látky 
na pláště jako např. 
popelín, gabardén, 
směsová tkanina

POLOHOVÉ PLÁNY…

… na poslední straně ukazují, jak přišpendlíme střihové díly na látku a 
podšívkovinu. 

Oranzovy plást



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

6 KAPSY 
Kapsy z podšívkoviny přišpendlíme lícem k líci 

na látkové kapsy. Okraje sešijeme, v jednom švu 
necháme otvor na obrácení. Konce švů zapošije
me. Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení  
je nastřihneme. Kapsy obrátíme. Okraje prostehu
jeme a sežehlíme. Otvor ve švu zašijeme v ruce. 
Kapsy přišpendlíme v místě stykových linií na 
přední díly a v kraji je přišijeme.

4 STŘÍHÁNÍ Z PODŠÍVKOVINY
Podšívkovinu složíme podélně na polovinu, 

lícová strana leží uvnitř. Střihové díly 3, 9, 13, 14, 
19 a 20 přišpendlíme na podšívkovinu podle  
polohového plánu (v pracovních návodech).  
Po obvodu dílů zakreslíme krejčovskou křídou  
podle měřítka přídavky na švy v šíři 1,5 cm.  
Díly vystřihneme. Obrysy střihových dílů přene
seme přes kopírovací papír na podšívkovinu.

5 PRSNÍ ZÁŠEVKY / ZADNÍ SEDLO
Prsní záševky na předních dílech odšijeme  

do špičky a sežehlíme dolů.
Na zadním dílu složíme z lícové strany látky zá
hyb ve směru šipky a nahoře jej přistehujeme. 
K zadnímu dílu přišijeme lícem k líci zadní sedlo 
(číselná značka 1). Přídavky sežehlíme do sedla.

1 STŘÍHÁNÍ Z LÁTKY 
Látku složíme podélně na polovinu, lícová 

strana leží uvnitř. Střihové díly přišpendlíme na 
látku podle polohového plánu (v pracovních návo
dech). Po obvodu dílů zakreslíme krejčovskou kří
dou podle měřítka přídavky na švy v šíři 1,5 cm,  
na záložku a záložky rukávů 4 cm. Díly vystřihne
me podél těchto linií. 

2   VÝZTUHA 
Vlizelín složíme na polovinu, lepicí strana leží 

uvnitř. Díly 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přišpendlíme 
podle obrázku na vlizelín. Po obvodu dílů zakreslí
me tužkou podle pravítka přídavky na švy v šíři 
1,5 cm. Díly vystřihneme a nažehlíme na rubovou 
stranu látkových dílů. Vyztužené díly položíme opět 
lícem k líci na sebe resp. složíme a znovu na ně 
přišpendlíme papírové střihové díly. 

3 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. Linie záložek, stykové linie, 
linie záhybu a přední střed přeneseme stehovací 
nití na lícovou stranu látky.



12 PŘIŠITÍ PODSÁDKY 
Podsádku přišpendlíme lícem k líci na 

přední díly a přes límec na výstřih, ramenní švy 
se stýkají. Podsádku přišijeme. Přídavky sestřih
neme, v místech zaoblení je nastřihneme a na 
rozích šikmo odstřihneme.  
Přídavek záložky sestřihneme podle obrázku do 
vzdálenosti 2 cm před konec podsádky. Podsád
ku obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme 
a sežehlíme.

10 SESTEHOVÁNÍ LÍMCE / 
VYKLENUTÍ LÍMCE 

Límec obrátíme. Okraje prostehujeme a sežehlí
me. Spodní límec vykleneme a vrchní límec při
stehujeme šikmými napnutými stehy na spodní 
límec. Sesazovací okraje stojáčku sešpendlíme. 

11PŘISTEHOVÁNÍ LÍMCE 
Stojáček přistehujeme lícem k líci a stře

dem na střed na výstřih (číselná značka 5), příčné 
značky se stýkají s ramenními švy, spodní límec 
leží na plášti.

7 PATKY 
Patky z podšívkoviny přišpendlíme lícem k líci 

na látkové patky. Okraje sešijeme podle obrázku. 
Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení na
střihneme. Patky obrátíme a sežehlíme. Přídavky 
sesazovacích okrajů sestřihneme na šíři 5 mm 
a společně je začistíme. Patky přišpendlíme podle 
obrázku 1 cm nad kapsy a přišijeme. Konce švů 
zapošijeme. Patky sežehlíme dolů. Horní okraje 
patek prošijeme v šíři 5 mm.

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

a sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 2), 
ramenní okraje sedla přitom navolníme.  
Ramenní švy sešijeme. Sešijeme ramenní švy  
na podsádkách (číselná značka 8). Přídavky vždy 
rozžehlíme.

9 LÍMEC SE STOJÁČKEM 
Díly stojáčku přišpendlíme lícem k líci na 

vrchní límec a spodní límec  (číselná značka 4) 
a přišijeme. Přídavky sestřihneme, nastřihneme 
a rozžehlíme.  Vrchní límec přišpendlíme lícem 
k líci na spodní límec, spodní límec přitom vykle
neme, abychom docílili potřebné větší šíře vrchní
ho límce. Díly sešijeme podle obrázku, švy se stý
kají. Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení je 
nastřihneme.
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18 PŘIŠITÍ PODŠÍVKY
Podšívku přišpendlíme lícem k líci na 

podsádku (číselná značka 13), ramenní švy se 
stýkají. Podšívku přišijeme. Přídavky na zadním 
výstřihu několikrát nastřihneme. 

16 VSAZENÍ RUKÁVŮ
Rukávy přišpendlíme lícem k líci do prů

ramků, přitom dbáme na následující body: Příčné 
značky 7 na rukávu a předním dílu se stýkají, ru
kávové a boční švy se stýkají. Příčná značka na 
rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Ru
kávy přistehujeme, přitom rukávové hlavice od • 
k • navolníme. Rukávové hlavice nesmí být zřa
sené. Rukávy přišijeme.  Přídavky v partii rukávo
vých hlavic sežehlíme do rukávů. Rukávové zá
ložky sežehlíme do rubu a v ruce přišijeme.

17SEŠITÍ DÍLŮ PODŠÍVKY
Na dílech podšívky odšijeme záševky 

a sešijeme švy. Vsadíme rukávy. Přídavky na 
spodních okrajích rukávů sežehlíme do rubu.  
Záložku podšívky (širokou 1,5 cm) sežehlíme 
v šíři 3 cm do rubu, podhrneme ji a přišijeme. 
Podšívka tak bude o 1,5 cm kratší než plášť.

15 RUKÁVY / POUTKA
Na rukávech odšijeme záševky a sežehlí

me je dolů. Podélné okraje proužku pro poutka 
sežehlíme ke středu a proužek složíme podélně 
na polovinu. Okraje v kraji sešijeme. Proužek roz
střihneme na dva díly. Konce začistíme, podhrne
me a poutka přišijeme podle vyznačení ve střihu 
na rukávy. Poutky provlékneme pásky se sponou. 
Nesešité konce pásků přistehujeme podle obráz
ku mezi příčnými značkami na rukávy. Sešijeme 
rukávové švy (číselná značka 6), přitom přichytí
me pásky.

13 BOČNÍ ŠVY / ZÁLOŽKA
Přední díly položíme lícem k líci na zadní 

díl a sešijeme boční švy (číselná značka 3). Pří
davky začistíme a rozžehlíme. Přídavek záložky 
začistíme, obrátíme do rubu a přistehujeme. 
Okraje sežehlíme. Záložku přišijeme volně v ruce.

14PÁSKY NA RUKÁVY 
Pásky složíme podél linie přehybu lícovou 

stranou dovnitř. Podélné okraje a jednu krátkou 
stranu (vedle vyznačených oček, resp. vedle linie 
přehybu) sešijeme. Přídavky sestřihneme a na 
rozích šikmo odstřihneme. Pásky obrátíme a se
žehlíme . Na pásky přinýtujeme podle vyznačení 
ve střihu očka. Spony potáhneme látkou podle 
návodu na obalu spon. Na předním pásku vypích
neme na linii přehybu dírku pro trn spony a obši
jeme ji smyčkovými stehy. Přední pásky otočíme 
kolem střední části spon a přišijeme.
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19 PŘIŠITÍ PODŠÍVKY
Přídavky sežehlíme do podšívky. Podšívku 

vtáhneme rubem k rubu do pláště, rukávy vsune
me do sebe. Spodní okraje podšívkových rukávů 
posuneme mírně nahoru a v ruce přišijeme na 
rukávové záložky. Přední podsádky přišijeme 
v ruce na přídavek záložky.

20 KNOFLÍKOVÉ 
DÍRKY / KNOFLÍKY

Na předních dílech vyznačíme horní knoflíkovou 
dírku a horní místo pro přišití knoflíku u všech veli
kostí ve stejné vzdálenosti od výstřihu jako u vel. 
36 (viz papírový střihový díl 1). Spodní knoflíková 
dírka platí pro všechny velikosti. Zbývající knoflíko
vé dírky vyznačíme v rovnoměrných odstupech. 
Knoflíkové dírky vypracujeme na pravém předním 
dílu od značek x napříč, horní knoflíkovou dírku 
vypracujeme i na levém předním dílu. Přišijeme 
knoflíky (viz foto). Na pravou podsádku přišijeme 
vnitřní knoflík.

21 HÁČEK A OČKO
Na pravý konec stojáčku přišijeme v rubu 

doprostřed háček tak, aby končil na okraji stojáč
ku. Na levý konec stojáčku přišijeme očko.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

Polohové plány

Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř. Čárkovaně vyznačené 
díly položíme na látku popsanou stranou dolů.
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