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

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Zadní délka kabátku: asi 70 cm

116 Kabátek dddd

Látky & materiál
Doporučený materiál: středně těžké látky na 
kabátky
Originální látka: vlněná směsová tkanina, 
podšívkovina

Další materiál: vlizelín G 405; 4 knoflíky; 
1 pár raglánových ramenních vycpávek

Stříhání
Papírový střih 
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Stři-
hové díly přišpendlíme na látku podle polo-
hového plánu, dbáme na směr vlákna.
Přídavky na švy a záložky
na švy, okraje a záložku 1,5 cm, na záložky 
rukávů 4 cm
Stříháme
Z látky
 1  přední díl s přinechaným límcem 2x
 2 zadní díl 2x
 3 přední rukáv 2x
 4 zadní rukáv 2x
 5  přední podsádka s přinechaným 

límcem 2x
 6  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
 7 přední podsádka záložky 2x
 8  zadní podsádka záložky 1x, 

střed v přehybu látky
 9 patka na kapsu 2x
10 kapsový váček 2x
Z podšívkoviny 
11 přední díl 2x
12 zadní díl 2x
díly 3, 4, 9 a 10
Výztuhu nažehlíme na díly 1 až 9 (rubová 
strana látky). 

Díly 1 až 12
vel. 36 
vel. 38 
vel. 40 
vel. 42 
vel. 44 

Přehled střihových dílů

Spotřeba látky
Velikost 36 38 40 42 44

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 2,65 2,70 2,75
55 2⅞ 3 3

Podšívkovina 140 1,50 1,55
55 1¾ 1¾

Pracovní postup
n Přední díly nastřihneme uprostřed mezi 
sesazovací linií patky a sesazovací linií kap-
sového váčku do vzdálenosti 1,5 cm před 
přední linii záševku (viz obr. 1). Přední díly 
složíme lícem k líci tak, aby linie záševků le-
žely na sobě a aby se sesazovací linie kapso-
vého váčku a patky v rohu stýkaly. Záševky 
odšijeme od rohu (sesazovací linie kapsové-
ho váčku a sesazovací linie patky) do špičky. 
Konce švů zapošijeme (obr. 2). Hloubky zá-
ševků sestřihneme na šíři 1,5 cm (= šíře švo-
vého přídavku). Pouze přední přídavek na-
střihneme šikmo do rohu až k poslednímu 
stehu (obr. 3). Přídavky záševků rozžehlíme, 
špičky sežehlíme naplocho.
n Vždy jeden díl patky z látky a podšívkovi-
ny položíme lícem k líci na sebe, boční 
a spodní okraje sešijeme. Švové přídavky se-
střihneme. Patky obrátíme a sežehlíme. 
n Přední díly otočíme nad nástřihem podél 
záševku do rubu. Kapsové váčky z podšívko-
viny přišpendlíme lícem k líci na sesazovací 

linii na předních dílech, kapsové váčky smě-
řují dolů, přídavek váčku přesahuje 1,5 cm 
přes šev záševku (šipka). Kapsové váčky přiši-
jeme až k záševku (obr. 4). Konce švů zapoši-
jeme. Kapsové váčky otočíme přes přídavek 
nahoru a přišijeme těsně vedle švu, viz text 
„Co je třeba vědět“ na následující straně. Kap-
sové váčky obrátíme do rubu. Okraje sežehlí-
me. Přední díly opět položíme naplocho. 
Nyní přehneme přední díly pod nástřihem do 
rubu. Na přední díly přišijeme podél sesazo-
vací linie patky, patky přitom směřují nahoru, 
přední okraj patky se stýká se záševkem, na 
zadním okraji přesahuje švový přídavek 
předního dílu. Přes patky přišpendlíme látko-
vé kapsové váčky, přídavek váčku přesahuje 
přes okraje patky. Kapsové váčky přišijeme 
až k záševku (obr. 5). Přídavky sestřihneme 
na šíři 5 mm. Kapsové váčky otočíme do 
rubu. Patky sežehlíme dolů. Průhmaty kapes 
sestehujeme, okraj průhmatu leží mezi sesa-
zením patky a látkovým kapsovým váčkem. 
Kapsové váčky sešpendlíme a sešijeme. Kap-
sové váčky přistehujeme na boční okraje.
n Záševky na zadních dílech odšijeme do 
špičky a sežehlíme je k zadnímu středu. Se-
šijeme zadní středový šev. Přídavky roz- 
žehlíme. 
n Přední díly a přední podsádku nastřihne-
me mezi liniemi záševků do vzdálenosti asi 
4 cm před špičku záševku. Sešijeme ramen-
ní švy (číselná značka 5), zadní ramenní 
okraje přitom navolníme. Sešijeme ramenní 
švy na podsádce (číselná značka 7). Konce 
švů zapošijeme. Přídavky vždy rozžehlíme. 

n Na předních dílech (s přinechaným spod-
ním límcem) sešijeme zadní středový šev. 
Švové přídavky rozžehlíme. Na předních dí-
lech odšijeme záševky, v jednom sledu přišije-
me spodní límec k zadnímu okraji výstřihu  
(číselná značka 6). Na přední podsádce (s při-
nechaným vrchním límcem) sešijeme zadní 
středový šev. Na předních podsádkách odšije-
me záševky a v jednom sledu přišijeme vrchní 
límec k zadnímu okraji výstřihu podsádky (čí-
selná zn. 8). Švové přídavky vždy sestřihne-
me, v místech zaoblení je nastřihneme a roz-
žehlíme, špičky záševků sežehlíme naplocho.
n Sešijeme boční švy (číselná značka 1). Švo-
vé přídavky rozžehlíme. Sešijeme boční švy 
na podsádkách záložky (číselná značka 9).
n Podsádky s vrchním límcem našpendlíme 
lícem k líci na přední díly a spodní límec. Pod-
sádky záložky našpendlíme na spodní okraj 
kabátku, konce leží na předních podsádkách. 
Podsádky přišijeme podél předních okrajů, 
spodních okrajů a okrajů límce. Švové přídav-
ky sestřihneme, na vnějších rozích je šikmo 
odstřihneme a ve vnitřních rozích nastřihne-
me až téměř ke švové linii. Límec obrátíme, 
podsádky obrátíme do rubu. Okraje proste-
hujeme a sežehlíme. Zadní sesazovací švy 
límce sešpendlíme. V rubu sešijeme přídavky 
sesazovacích švů těsně vedle švu.
n Podsádku záložky přišijeme volně v ruce. 
Přední podsádky přišijeme v ruce na pod-
sádky záložky.
n Přední rukávy položíme lícem k líci na 
zadní rukávy a sešijeme spodní rukávové 
švy (číselná značka 2) a vrchní rukávové švy. 

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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Polohové plány

Látku složíme podle polohového plánu. Stříháme-li z dvojité vrstvy látky, leží 
lícová strana uvnitř, stříháme-li z jednoduché vrstvy látky, leží lícová strana 
nahoře. Díly 1, 2, 5 a 9 stříháme zrcadlově. Díly podšívky stříháme z dvojité 
vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT 

U okrajů, které mají být předšity podsád-
kou, proužkem podsádky, podšívkou ne-
bo kapsovým váčkem a které zároveň ne-
chceme prošívat, doporučujeme 
podsádku, proužek podsádky nebo pod-
šívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje 
pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. 
Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, 
proužek podsádky nebo podšívka „pro-
bleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřiže-
ní švových přídavků otočíme podsádku 
atd. přes přídavky a z lícové strany ji přiši-
jeme těsně vedle sesazovacího švu na pří-
davky. Tento šev je pak na hotovém odě-
vu vidět pouze na rubové straně. 

Přišití podsádky na přídavky

Švové přídavky rozžehlíme. Záložky rukávů 
přistehujeme do rubu, sežehlíme a v ruce 
volně přišijeme.
n Vsadíme rukávy, příčné značky 4 se stý-
kají, spodní rukávový šev se stýká s bočním 
švem, vrchní rukávový šev se stýká s ra-
menním švem (číselná značka 3). Švové pří-
davky v partii rukávových hlavic rozžehlí-
me. Při zkoušce kabátku přišpendlíme pod 
náramenice ramenní vycpávky a v ruce je 
přišijeme na přídavky ramenních švů a vsa-
zovacích švů rukávů.
n Podšívka: Zadní díly podšívky položíme lí-
cem k líci na sebe, sešijeme zadní středový šev 
a záhyb pro pohodlné nošení podél vyznače-
né linie. Záhyb sežehlíme k jedné straně. Odši-
jeme záševky a sešijeme švy. Přídavky rozžeh-
líme. Vsadíme rukávy podšívky, dbáme na to, 
aby se stejné číselné značky stýkaly. 

n Všití podšívky: Podšívku přišijeme lícem 
k líci na vnitřní okraj podsádky (číselná znač-
ka 12), začínáme a končíme asi 10 cm nad 
okrajem záložky. Švové přídavky sežehlíme 
do podšívky. Podšívku vtáhneme rubem 
k rubu do kabátku, rukávy vsuneme do sebe. 
n Spodní okraj podšívky sežehlíme do 
rubu. Okraj podšívky posuneme nahoru, 
přišpendlíme na podsádku záložky a v ruce 
přišijeme. Přebytečnou délku podšívky oto-
číme jako záhybek dolů a zlehka sežehlíme. 
Podšívku přišijeme v ruce k předním pod-
sádkám. Stejným způsobem přišijeme 
spodní okraje podšívkových rukávů na pří-
davky rukávových záložek.
n Na pravém předním dílu vypracujeme 
podle vyznačení ve střihu příčné knoflíkové 
dírky. Knoflíky přišijeme protilehle na levý 
přední díl. 


