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

vel. 34
vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42
vel. 44

Materiál a pomůcky: 

•  potištěný polyester šíře 140 cm:  

1,85 m
•   nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 785

Kromě toho:

•   hedvábný papír na vykopírování dílů  

ze střihové přílohy

•  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 

• malý zavírací špendlík

• šicí nitě •  stehovací nitě

Střihové díly halenky…
…  vystřihneme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo: 
Pro určení správné velikosti střihu změříme hor-
ní 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.

Halenka 

Zadní délka halenky: 
asi 69 cm

Doporučený materiál:
lehké látky na halenky 
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Střihové díly

Polohové plány

Polohový plán…
… ukazuje, jak přišpendlíme střihové díly 
na látku. 

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

střed v přehybu látky
 4  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
 8 rukáv 2x
 9 stojáček 1x, střed v přehybu látky
10 vázačka 2x



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

�        Stříhání z dvojité vrstvy látky  
Pevné tkané okraje látky přehneme ke středu lát-

ky, lícová strana leží uvnitř. Díly 1 až 4 přišpendlíme 
podle polohového plánu na látku. Podél okrajů papíro-
vých střihových dílů zakreslíme na látku krejčovskou 
křídou přídavky na švy a záložky v šíři 1,5 cm. Díly vy-
střihneme podél těchto linií. Zbývající látku složíme 
podélně na polovinu lícem dovnitř, pevné tkané okraje 
leží na sobě. Díly 8 až 10 vystřihneme z látky stejným 
způsobem s přídavky na švy. 

�      Výztuha 
Vlizelín složíme lepicí stranou dovnitř. Díly 3 a 4 

přišpendlíme podle obrázku na vlizelín. Podél okra-
jů papírových dílů zakreslíme tužkou podle pravítka 
přídavky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystřihneme.  
Vlizelín nažehlíme na rubovou stranu látkových dílů. 
Díly složíme opět na polovinu a ještě jednou na ně 
našpendlíme papírové střihové díly.  

3       Přenesení značek na látku 
Dříve než papírové střihové díly sejmeme z lát-

ky, přeneseme na rubovou stranu dílů pomocí kopí-
rovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy stři-
hových dílů (linie švů a záložek) a značky a linie 
vyznačené na střihových dílech. Návod najdete 
u kopírovacího papíru. 

6Výstřih / podsádka 
Sešpendlené okraje stojáčku přistehujeme lí-

cem k líci na výstřih, začínáme a končíme na vy-
značeném zadním špičatém výstřihu (šipky). 
 Podsádku přišpendlíme lícem k líci přes stojáček 
na výstřih, ramenní švy se stýkají. Podsádku při-
stehujeme a přišijeme ji na výstřih a zadní špičatý 
výstřih, přitom přichytíme stojáček. 

�  Prsní záševky / ramenní švy 
Prsní záševky na předním dílu odšijeme do 

špičky a sežehlíme je dolů. Přední díl položíme lí-
cem k líci na zadní díl, ramenní švy sešpendlíme 
(číselná značka 1) a sešijeme, zadní ramenní okra-
je přitom mírně navolníme. Přídavky začistíme 
a rozžehlíme. Sešijeme ramenní švy na podsádce 
výstřihu (číselná značka 2). Přídavky rozžehlíme. 
Vnější okraj podsádky začistíme obnitkovacím nebo 
overlockovým stehem.

� Ušití stojáčku s vázačkami 
Vázačky přišpendlíme lícem k líci na krátké okra-

je stojáčku (číselná značka 9) a přišijeme je, začíná-
me a končíme u přídavku (šipky). Přídavky rozžehlí-
me. Stojáček a vázačky složíme podélně na polovinu 
lícovou stranou dovnitř. Okraje vázaček sešijeme. Pří-
davky sestřihneme a na rozích šikmo odstřihneme.  
Díl obrátíme a sežehlíme. Nesešité okraje stojáčku 
sešpendlíme.



Copyright © 2022 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg, Germany.  
Všechny modely, fotografie, předlohy, střihy i nákresy jsou chráněny autorským právem. Výroba pro komerční účely je zakázána. 

Vydavatel neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním materiálů, nedodržováním postupů uvedených  
v pracovních návodech a využíváním modelů k jiným než určeným účelům. 

� Vsazení rukávů / záložky 
Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků: 

Rukávové a boční švy se stýkají, příčné značky 6 
na rukávu a předním dílu se stýkají. Příčná značka 
na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. 
Rukávy přistehujeme a přišijeme, rukávové hlavice 
přitom od • k • mírně navolníme. Přídavky společ-
ně začistíme a v partii rukávové hlavice je sežehlí-
me do rukávů. Přídavek záložky, i na rukávech, za-
čistíme, sežehlíme do rubu a přišijeme.

�  Obrácení podsádky do rubu 
Přídavek na zadním špičatém výstřihu nastřih-

neme ve špičce až téměř k linii švu. Přídavky se-
střihneme a v místech zaoblení je několikrát na-
střihneme. Přídavky na zaobleném výstřihu 
sežehlíme do podsádky a v kraji přišijeme, šev ši-
jeme co možná nejdále. Podsádku obrátíme do 
rubu. Okraj prostehujeme a sežehlíme. Podsádku 
přišijeme v ruce na přídavky ramenních švů.

8 Boční švy / rukávové švy 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, 

boční švy sešpendlíme (číselná značka 3) a sešije-
me. Záševky na rukávech odšijeme do špičky. Zá-
ševky sežehlíme dolů. Rukávy podélně složíme lí-
covou stranou dovnitř. Sešijeme rukávové švy 
(číselná značka 8). Přídavky bočních a rukávových 
švů sestřihneme na šíři 7 mm, společně je začistí-
me a sežehlíme k jedné straně.
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