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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 pláště: asi 111 cm

117 Plášť dddd

Látky & materiál

Doporučený materiál: látky na pláště
Originální látka: vlněná látka

Další materiál: vlizelín G 700; 1 velká 
patentka

Stříhání
Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Dbáme na linie a údaje pro model 117. Stři-
hové díly přišpendlíme na látku podle po-
lohového plánu. Díl a vyznačíme přímo na 
látku.
Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky 
rukávů (díly 1, 3 a 4) 4 cm. V rozměrech dílu 
a jsou přídavky již zahrnuty.

Stříháme
1 přední díl s přinechaným rukávem 2x
2 zadní díl 2x
3 přední rukáv 2x
4 zadní rukáv 2x
5 přední podsádka 2x
6  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
a vázačka 2x
Výztuhu nažehlíme na díly 5 a 6 (rubová 
strana látky). Na špičatý roh na předních dí-
lech nažehlíme kousek výztuhy velký asi 
4 x 4 cm.

Pracovní postup
n Švový přídavek ve špičatých rozích 
předních dílů nastřihneme. K předním dí-
lům přišijeme lícem k líci přední rukávy (čí-
selné značky 1 a 2), špička rukávu končí na 
příčné značce na předním dílu. Švové pří-
davky začistíme a rozžehlíme.
n Sešijeme zadní středový šev. Přídavky 
začistíme a rozžehlíme.
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Díly 1 až 6
vel. 36 33333

vel. 38 44444

vel. 40 55

vel. 42 66666

vel. 44 77777

Přehled střihových dílů

Spotřeba látky
Velikost 36 38 40 42 44

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 2,90 2,95
55 3¼ 3¼

Rozměry dílu a
Vel. 36 38 40 42 44 Šířka pro všechny 

velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)
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Polohový plán

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř. Díly 2, 3, 5 a díl a 
stříháme z dvojité vrstvy látky. Zbývající díly stříháme z jednoduché vrstvy látky, 
lícová strana leží nahoře. Čárkovaně vyznačené díly stříháme zrcadlově.

n Na zadní díl přišijeme lícem k líci zadní 
rukávy (číselná značka 3). Přídavky začistí-
me a rozžehlíme.
n Sešijeme ramenní švy a v jednom sledu 
rukávové švy (číselná značka 4), zadní 
okraje ramenních švů při šití navolňujeme. 
Švové přídavky začistíme a rozžehlíme.
n Sešijeme rukávové švy a v jednom sledu 
boční švy (číselná značka 6). Přídavky za-
čistíme a rozžehlíme.
n Přídavky záložky a rukávových záložek 
začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce vol-
ně přišijeme. 
n Sešijeme ramenní švy na podsádkách (čí-
selná značka 5). Švové přídavky rozžehlíme. 
Vnitřní okraj podsádky začistíme. Podsádku 
přišpendlíme lícem k líci na okraj výstřihu 
a přední okraje, přídavky podsádky dole pře-
sahují. Podsádku přišijeme. Švové přídavky 
sestřihneme. Podsádku otočíme do výstřihu 
a přišijeme těsně vedle švu na přídavky, viz 
text „Co je třeba vědět“ vpravo. Podsádku 
obrátíme do rubu, přední okraje a okraj vý-
střihu sežehlíme. Vnitřní okraj podsádky při-
šijeme v ruce volně na vnitřní stranu pláště 
(jehlu nesmíme vypíchnout do líce). U zálož-
ky sežehlíme přídavky podsádky do rubu a v 
ruce je přišijeme na přídavek záložky. 
n Vázačka: Díly vázačky sešijeme na krát-
kých stranách do dlouhého pruhu. Přídavky 
rozžehlíme. Vázačku složíme podélně lícem 
dovnitř. Okraje sešijeme, část švu necháme 
nesešitou na obrácení. Přídavky na rozích 
šikmo odstřihneme. Vázačku obrátíme, 
okraje sežehlíme. Otvor zašijeme v ruce.

CO JE TŘEBA VĚDĚT 

U okrajů, které mají být předšity podsád-
kou, proužkem podsádky, podšívkou nebo 
kapsovým váčkem a které zároveň nechce-
me prošívat, doporučujeme podsádku, 
proužek podsádky nebo podšívku přišít. 
Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké 
a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc za-
brání tomu, aby podsádka, proužek pod-
sádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lí-
covou stranu. Po sestřižení švových 
přídavků otočíme podsádku atd. přes pří-
davky a z lícové strany ji přišijeme těsně 
vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento 
šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze 
na rubové straně. 

Přišití podsádky  
na přídavky


