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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: 

•  bavlněný kord šíře 140 cm: 1,30 m

•   nažehlovací výztuha  

(např. vlizelín G 785)

•   1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm a speciální 

patka na všívání skrytých zipů

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 

Doporučený materiál:
látky na halenky

Zadní délka halenky: 
asi 59 cm

Střihové díly halenky…
…  vystřihneme ve zvolené velikosti. 

Důležité pravidlo:  
Pro určení správné velikosti střihu změříme  
horní 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

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff   140 cm 55 “

Střihové díly 
1 až 9

Polohový plán

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

1  střední přední díl 1x, střed v přehybu látky
2 boční přední díl 2x
3  zadní díl 2x
4  přední střední šůsek 1x,  

střed v přehybu látky
5 přední boční šůsek 2x
6 zadní šůsek 2x
7 rukáv 2x
8  přední podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
9 zadní podsádka výstřihu 2x

Díly 8 a 9

vystřihneme  

i z vlizelínu.
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�    Stříhání z dvojité vrstvy látky 
Látku složíme podélně na polovinu lícem do-

vnitř, pevné tkané okraje látky leží na sobě. Střihové 
díly přišpendlíme podle polohového plánu na látku. 
Podél okrajů papírových střihových dílů zakreslíme 
krejčovskou křídou na látku přídavky na švy a zálož-
ku v šíři 1,5 cm. Díly vystřihneme podél těchto linií. 

�            Výztuha 
Vlizelín složíme lepicí stranou dovnitř. Díly 8 a 9 

přišpendlíme podle obrázku na vlizelín. Podél okrajů 
střihových dílů zakreslíme tužkou podle pravítka pří-
davky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystřihneme a na-
žehlíme je na rubovou stranu látkových dílů. Díly 
složíme opět na polovinu nebo je položíme lícem  
k líci na sebe. Na díly opět 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.  

6Ušití šůsku 
Záševky na zadních dílech šůsku odšijeme do 

špičky a sežehlíme je k zadnímu středu. Na předních 
dílech šůsku sešpendlíme členící švy (číselná znač-
ka 4) a sešijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme.

�  Záševky 
Prsní záševky na středním předním dílu odšije-

me do špičky. Nitě zauzlujeme. Záševky sežehlíme 
dolů. Stejným způsobem odšijeme záševky na zad-
ních dílech, avšak tyto záševky sežehlíme ke středu.

� Přední členící švy 
Boční přední díly položíme lícem k líci na střední 

přední díl, sešpendlíme členící švy (číselná značka 
1) a sešijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme.



� „Skrytý“ zip 
Zadní okraje začistíme. Zip rozevřeme a jednu 

tkanici zipu přišpendlíme vrchní stranou dolů na je-
den okraj zadního rozparku, zoubky začínají nahoře 
na vyznačené švové linii. Tkanici zipu přišijeme  
pomocí speciální patky až ke značce pro rozparek  
(šipka). Druhou tkanici zipu přišijeme stejným způ-
sobem na druhý okraj rozparku. Speciální patka při 
šití zabraňuje srolování zoubků.

�  Přišití šůsku 
Přední šůsek přišpendlíme lícem k líci na přední 

díl (číselná značka 5), členící švy se stýkají. Šůsek 
přišijeme. Zadní šůsky přišpendlíme na zadní díly 
(číselná značka 6) a přišijeme. Přídavky vždy začistí-
me a rozžehlíme.

8 Ramenní švy / boční švy /   
rozparky 

Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a seši-
jeme ramenní švy (číselná značka 2). Boční švy se-
špendlíme (číselná značka 7) a sešijeme, sesazovací 
švy šůsků se stýkají. Švy končí na značkách pro  
rozparky (šipky). Přídavky začistíme a rozžehlíme. 
Sešijeme ramenní švy na podsádce výstřihu (číselná 
značka 3). Přídavky rozžehlíme. Vnější okraj podsád-
ky začistíme.

�� Výstřih / podsádka 
Podsádku našpendlíme lícem k líci na vý-

střih, ramenní švy se stýkají. Zadní okraje podsádky 
přehneme 5 mm před okraji rozparku zpět. Přídavky 
rozparku s tkanicemi zipu otočíme do líce a přišpend 
líme je přes podsádku. Okraje výstřihu sešijeme. 
Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení je 
nastřihneme. 

��  Obrácení podsádky do rubu 
Podsádku otočíme nejprve nahoru. Přídavky 

sežehlíme do podsádky a přišijeme je těsně vedle 
sesazovacího švu, šev šijeme co možná nejdále.  
Potom otočíme podsádku do rubu. Okraj sežehlíme. 
Zadní okraje podsádky přišijeme v ruce na tkanice 
zipu. Vnitřní okraj podsádky přišijeme v ruce na pří-
davky ramenních švů.

��   Zadní středový šev 
Zip částečně zavřeme. Zadní díly položíme 

lícem k líci na sebe. Sešpendlíme středový šev a se-
šijeme jej odspodu co možná nejblíže k zipu. Konce 
tkanic zipu předtím vytáhneme ven. Konce švu za-
pošijeme. Přídavky rozžehlíme.
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�3  Ušití rukávů 
Pro nařasení prošijeme rukávové hlavice od 

* k * po obou stranách vyznačené švové linie velký-
mi předními stehy (4 mm). Nitě necháme přesaho-
vat. Rukávy podélně složíme lícovou stranou dovnitř. 
Sešijeme rukávové švy (číselná značka 8). Přídavky 
začistíme a rozžehlíme. Spodní nitě linií prošívání  
na rukávových hlavicích mírně stáhneme. 

�� Vsazení rukávů 
Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průram-

ků: Rukávové a boční švy se musí stýkat, příčné 
značky 9 na rukávu a předním dílu se musí stýkat. 
Spodní nitě stáhneme jen natolik, aby rukávová hla-
vice „padla“ do průramku, příčná značka na rukávo-
vé hlavici se musí stýkat s ramenním švem. Nařase-
nou látku rovnoměrně rozdělíme. Rukávy všijeme. 
Přídavky sestřihneme, společně je začistíme a v par-
tii rukávové hlavice je sežehlíme do předního a zad-
ního dílu.

�5 Záložka / rozparky 
Přídavky záložky a rozparků sestřihneme na 

šíři 1 cm a začistíme. Přídavky sežehlíme do rubu, 
přitom přebytečnou šíři přídavků v místech zaoblení 
sežehlíme do záhybků. Okraje prošijeme v šíři 7 
mm, na koncích rozparků ušijeme několik stehů na-
příč. Rukávové záložky sežehlíme do rubu, podhrne-
me je na polovinu a přišijeme.
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