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

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

Polohový plán

MATERIÁL A POMŮCKY: 
SUKNĚ 112

•  denim s elastickým vláknem, šíře 140 cm: 
1,15 m

• nažehlovací výztuha (např. vlizelín G 785) 
•  7 knoflíků

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

lé nůžky na ruční práce
•  kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
•  jehly do šicího stroje • šicí nitě 
•  stehovací nitě

Přehled střihových dílů POLOHOVÝ PLÁN…

… ukazuje, jak položíme a přišpend
líme střihové díly na látku. 

STŘIHOVÉ DÍLY

1  přední díl sukně 2x
2  zadní díl sukně 1x, 

střed v přehybu látky
3 přední léga 2x
4  přední podsádka 2x
5  zadní podsádka 2x
6 patka ke kapse 4x
7 kapsa 2x
8 proužek pro poutka na opasek 1x

STŘIHOVÉ DÍLY SUKNĚ…

… vystřihneme ve zvolené velikosti. 

Důležité pravidlo: 
Pro určení správné velikosti střihu změříme  
obvod boků: vel. 36: 90 cm, vel. 38: 94 cm,  
vel. 40: 98 cm, vel. 42: 102 cm, vel. 44:  
106 cm.

Délka sukně: 
60 cm

Doporučený  
materiál: poněkud 
pevnější látky na 
sukně, s elastickým 
vláknem i neelas
tické, např. džínové 
látky, gabardén, po
pelín, bavlněný satén

Sukně s nápadnými 
kapsami



1 STŘÍHÁNÍ 
Látku složíme podélně na polovinu, lícová 

strana leží uvnitř. Střihové díly přišpendlíme podle 
polohového plánu na látku. Díl 2 přišpendlíme 
k přehybu látky. Po obvodu dílů zakreslíme krej
čovskou křídou přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na 
záložku 4 cm. Díly vystřihneme podél těchto linií.

2   VÝZTUHA 
Vlizelín složíme podle obrázku, lepicí strana leží 

uvnitř. Díly 3, 4, 5 a 6 přišpendlíme podle obrázku 
na vlizelín a vystřihneme s přídavkem v šíři 1,5 cm. 
Vlizelín nažehlíme na rubovou stranu látkových dílů. 
Vyztužíme pouze vnější díly patek. Díly položíme 
opět lícem k líci na sebe. Na díly znovu přišpendlí
me 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. Značky pro knoflíkové  
dírky x, stykové linie, linie přehybu, linie záhybu  
a linie záložky přeneseme stehovací nití na líco
vou stranu látky. 

6 PODSÁDKA 
Zadní podsádky položíme lícem k líci na sebe 

a sešijeme středový šev. Přídavky rozžehlíme. Na 
zadní podsádku položíme lícem k líci přední pod
sádky a sešijeme boční švy (číselná značka 2). 
Přídavky rozžehlíme. Vnitřní okraj podsádky 
začistíme.

4 ZÁŠEVKY
Díly sukně složíme vždy tak, aby se linie zá

ševku stýkaly. Lícová strana leží uvnitř. Záševky 
sešpendlíme a odšijeme do špičky. Nitě zauzluje
me. Záševky sežehlíme k přednímu resp. zadní
mu středu. Prostřední záševek na zadním dílu 
sukně sežehlíme k jedné straně.

5 BOČNÍ ŠVY / ZÁLOŽKA 
Přední díly sukně položíme lícem k líci na 

zadní díl sukně, sešpendlíme boční švy (číselná 
značka 1) a sešijeme. Přídavky začistíme a roz
žehlíme. Přídavek záložky začistíme, sežehlíme 
do rubu a přišpendlíme. Spodní okraj sukně pro
šijeme v šíři 3,5 cm, přitom přišijeme záložku.

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



12 PŘIŠITÍ PATEK 
Patky přišpendlíme podle obrázku na se

sazovací linie a přišijeme. Konce švů zapošijeme. 
Patky sežehlíme dolů. Horní okraj prošijeme v šíři 
7 mm.

10 PŘIŠITÍ KAPES 
Přinechanou podsádku přehneme podél 

linie přehybu do líce, boční okraje přišpendlíme 
na kapsu a přišijeme. Rohy šikmo odstřihneme. 
Podsádku a přídavky na ostatních okrajích obrátí
me do rubu a přistehujeme. Horní okraj kapes 
prošijeme podle vyznačení ve střihu. Kapsy při
špendlíme v místě stykových linií na sukni. Boční 
a spodní okraje přišijeme v kraji a v šíři 7 mm. 

11UŠITÍ PATEK 
Vyztužené díly patek položíme lícem k líci 

na nevyztužené díly patek, okraje sešijeme podle 
obrázku. Přídavky sestřihneme a na rozích šikmo 
odstřihneme. Patky obrátíme, sežehlíme a proši
jeme v kraji a v šíři 7 mm. Přídavky sesazovacího 
okraje sestřihneme na šíři 5 mm a společně za
čistíme. Na značce x vypracujeme svislou knoflí
kovou dírku. 

7 PŘIŠITÍ PODSÁDKY 
Podsádku přišpendlíme lícem k líci na horní 

okraj sukně, boční švy se stýkají. Zadní středový 
šev se stýká s prostředním záševkem. Podsádku 
přišijeme. Přídavky sestřihneme, sežehlíme je do 
podsádky a přišijeme těsně vedle švu. 

9 KAPSY S PROTIZÁHYBEM 
Okraje kapes začistíme. Kapsy složíme podél 

středové linie lícovou stranou dovnitř. Boční linie 
sešijeme vždy odshora a odspodu až k šipce. 
Konce švu zapošijeme. Záhyby sežehlíme jako 
protizáhyb, to znamená, že šev se stýká se 
středem. 

8   OBRÁCENÍ PODSÁDKY  
DO RUBU 

Podsádku obrátíme do rubu. Okraj prostehujeme 
a sežehlíme. Podsádku přišijeme v ruce k přídav
kům bočních švů a k zadním záševkům.

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

15 POUTKA NA OPASEK 
Proužek pro poutka začistíme a podélné 

okraje sežehlíme ke středu proužku, rubová stra
na leží uvnitř. Okraje v kraji prošijeme. Proužek 
rozstříháme na 4 stejně dlouhé díly. Konce začis
tíme a podhrneme (hotová délka poutka 5 cm). 
 Poutka přišpendlíme podle vyznačení ve střihu 
vedle záševků a nahoře a dole je v kraji přišijeme. 
Konce švů zapošijeme. 

13 PŘIŠITÍ PŘEDNÍCH LÉG
Légy přišpendlíme lícem k líci na přední 

díly sukně (číselná značka 3); přídavky nahoře 
i dole přesahují. Légy přišijeme. Přídavky sestřih
neme a sežehlíme do lég. Přídavky na druhých 
podélných okrajích lég sežehlíme do rubu. Légy 
složíme podél linie přehybu lícovou stranou do
vnitř. Okraje nahoře a dole sešijeme. Přídavky  
sestřihneme a na rozích šikmo odstřihneme.

14OBRÁCENÍ PŘEDNÍCH LÉG 
DO RUBU 

Légy obrátíme. Okraje sežehlíme. Vnitřní okraje 
lég přistehujeme na sesazovací švy. Sesazovací 
švy lég prošijeme z lícové strany sukně těsně 
v kraji, přitom přichytíme vnitřní okraje. Přední 
okraje lég v kraji prošijeme. Na pravé léze vy
pracujeme na značkách x svislé knoflíkové dírky.  
Velikost knoflíkových dírek odpovídá velikosti 
knoflíků. Knoflíky přišijeme na značky x na levé 
léze. Na kapsy přišijeme vždy jeden knoflík proti
lehle ke knoflíkovým dírkám na patkách.


