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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
Délka sukní: spodní šaty 78 cm, svrchní 
šaty 85 cm

Látky & materiál
Doporučený materiál: průsvitné látky na-
vrch, látky na šaty dospod
Upozornění: Pokud na ušití šatů zvolíte 
krajkový tyl s obloučkovým okrajem, mu-
síte díly sukně a rukávy položit na látku na-
příč k pevným okrajům látky, tím se spo-
třeba látky zvýší. Doporučujeme k nákupu 
látky s sebou vzít papírové střihové díly.
Originální látka: krajkový tyl (I = svrchní 
šaty), hedvábí (II = spodní šaty), pod- 
šívkovina

Stříhání
Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Dbáme na linie a údaje pro model 121. 
Šipky pro záhyby na dílech 1 a 2 platí pro 
vel. 36. Pro ostatní velikosti posuneme 
šipky pro záhyby v souladu s liniemi pro 
příslušnou velikost směrem k okraji vý-
střihu. Střihové díly přišpendlíme na lát-
ku podle polohového plánu. Díly a až c 
vyznačíme přímo na látku.

121 Šaty dddd

Spotřeba látky
Velikost 36 38 40 42 44

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry/ yds)

Látka I 140 3,00
55 3¼

Látka II 140 1,20
55 1¼

Podšívkovina 140 1,20
55 1¼

Díly 1 až 9
vel. 36 
vel. 38 
vel. 40 
vel. 42 
vel. 44 

Přehled střihových dílů

Rozměry dílů a, b, c
Vel. 36 38 40 42 44 Šířka pro všechny 

velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)

a 50
19¾

51
20

52
20½

53
20⅞

54
21¼

7
2¾

b 49
19¼

50
19¾

51
20

52
20½

53
20⅞

90,5
35⅝

c 50,5
19⅞

51,5
20¼

52,5
20⅝

53,5
21

54,5
21½

90,5
35⅝

Další materiál: vlizelínový tvarovací 
proužek; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm 

Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a zá-
ložky rukávů 4 cm. Díly podšívky stříhá-
me s přídavky na švy a záložku v šíři 
1,5 cm. V rozměrech dílů a až c jsou pří-
davky již zahrnuty.
Stříháme
Z látky I, svrchní šaty
1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
2 zadní díl 2x
3  rukáv 2x
a stojáček 1x, v šikmém směru vlákna 
b  přední díl sukně 1x,  

střed v přehybu látky
c zadní díl sukně 2x 
Z látky II, spodní šaty
4  střední přední díl 1x,  

střed v přehybu látky
5 boční přední díl 2x
6 střední zadní díl 2x
7 boční zadní díl 2x
8  přední díl sukně 1x, střed v přehybu 

látky
9  zadní díl sukně 2x 
Z podšívkoviny, pro spodní šaty 
díly 4 až 9
Vlizelínový tvarovací proužek (spodní 
šaty) nažehlíme na okraj výstřihu na 
předním dílu a zadních dílech, na okraje 
průramků a okraje rozparku na zip (ru-
bová strana látky). 

Pracovní postup
Pokyny k šití z průsvitných látek: viz též 
text „Co je třeba vědět“ na následující 
straně  

n Ušití spodních šatů: Střední přední díl 
přišijeme lícem k líci k bočním předním 
dílům (číselná značka 1). Střední zadní 
díly přišijeme k bočním zadním dílům 
(číselná značka 2). Sešijeme boční švy (čí-
selná značka 3). Přídavky rozžehlíme.
n Odšijeme záševky na předním dílu 
sukně a zadních dílech sukně a sežehlí-
me je ke středu.
n Na dílech sukně sešijeme boční švy 
(číselná značka 4). Přídavky rozžehlíme.
n Sukni přišijeme k živůtku (číselná 
značka 5), boční švy se stýkají. Přídavky 
rozžehlíme.
n Sešijeme zadní středový šev od znač-
ky pro spodní rozparek až k zipu. Švové 
přídavky rozžehlíme.
n Zadní rozparek pro pohodlné nošení: 
Podsádku rozparku na levém zadním dílu 
sukně sestřihneme do vzdálenosti 1,5 cm 
před linii „links Kante“. Podsádku sežehlí-
me do rubu. Pravý podkryt rozparku oto-
číme pod levý zadní díl a přídavek středo-
vého švu sežehlíme nad rozparkem tak, 
aby vybíhal šikmo. Přinechanou podsádku 
na podkrytu sežehlíme do rubu. Levý zad-
ní díl prošijeme šikmo podle vyznačení ve 
střihu, přitom přichytíme podkryt, viz text 
„Co je třeba vědět“ na následující straně. 
U záložky rozložíme podsádky ještě jed-
nou naplocho. Přídavek záložky začistíme, 
sežehlíme do rubu a v ruce volně 
přišijeme.
n Ušití podšívky: Odšijeme záševky na dí-
lech podšívkové sukně a sežehlíme je ke 
středu. Na dílech podšívky sešijeme švy 
a sežehlíme je stejně jako na spodních ša-
tech. Sešijeme zadní středový šev mezi 
značkami pro rozparky. 
n Všití podšívky: Podšívku přetáhneme 
lícem k líci přes spodní šaty. Podšívku při-
špendlíme podél okrajů výstřihu a přišije-
me. Švové přídavky sestřihneme a v mís-
tech zaoblení několikrát nastřihneme. 
Podšívku otočíme nahoru a přišijeme těs-
ně vedle švu na přídavky, šev šijeme co 
možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ 
na následující straně. Podšívku obrátíme 
do rubu, okraj sežehlíme. Okraje zadního 
rozparku sešpendlíme. Podšívku založí-
me tak, aby byla o 2 cm kratší než šaty. U 
rozparku pro pohodlné nošení přišijeme 
podšívku v ruce na vnitřní okraj podsádky 
podkrytu. Druhý okraj podšívky pravoúh-
le vystřihneme do vzdálenosti 1 cm před 
hranu přehybu podkrytu rozparku a na-
hoře do vzdálenosti 1 cm před konec roz-
parku. Podšívku nastřihneme 1 cm šikmo 
do rohu. Podšívku podhrneme a v ruce 

přišijeme na vnitřní okraj podsádky roz-
parku a nahoře napříč na podkryt. Okraje 
průramků sestehujeme rubem k líci na 
sebe. 
n Ušití svrchních šatů: Na předním dílu 
a zadních dílech složíme záhyby ve smě-
ru šipek. Záhyby přistehujeme na přída-
vek. Na předním dílu odšijeme záševky 
a sežehlíme je ke středu.
n Sešijeme ramenní a boční švy (číselné 
značky 6 a 7). Přídavky společně začistí-
me a sežehlíme do zadního dílu.
n Stojáček složíme podélně na polovinu 
rubem dovnitř. Okraj sežehlíme. Stojáček 
opět rozložíme. Jeden podélný okraj sto-
jáčku přišijeme lícem k líci na okraj výstři-
hu. Přídavky sežehlíme do stojáčku. 
n Na dílech sukně sešijeme boční švy. 
Přídavky společně začistíme a sežehlíme 
do zadního dílu sukně.
n Horní okraj sukně nařasíme, to zname-
ná, že okraj prošijeme velkými předními 
stehy. Spodní nitě stáhneme podle obvo-
du spodního okraje živůtku. Nařasenou 
látku rovnoměrně rozdělíme a konce nití 
zauzlujeme. Sukni přišijeme k živůtku, 
boční švy se stýkají. Přídavky společně 
začistíme a sežehlíme do živůtku. 
n Svrchní šaty přetáhneme rubem k líci 
přes spodní šaty a přistehujeme na okra-
je průramků a okraje zadního rozparku. 
n Pod okraje zadního rozparku přišijeme 
„skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na 
následující straně, zoubky začínají na hra-
ně přehybu stojáčku. Na svrchních šatech 
sešijeme zadní středový šev odspodu až 
k zipu. Švové přídavky začistíme, v jed-
nom sledu začistíme přídavky rozparku 
až k hornímu okraji stojáčku. Přídavky na 
vnitřním stojáčku a přídavky rozparku se-
žehlíme do rubu. Vnitřní stojáček podhr-
neme, přišpendlíme na sesazovací šev 
stojáčku a z líce přišijeme v linii švu. Okra-
je rozparku přišijeme v ruce na tkanice 
zipu.
n Sešijeme rukávové švy (číselná znač-
ka 8). Přídavky společně začistíme a se-
žehlíme k jedné straně. 
n Vsadíme navolněně rukávy (číselná 
značka 9). Přídavky společně začistíme 
a sežehlíme do rukávů.
n Přídavky záložky a rukávových zálo-
žek začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce 
volně přišijeme. Pokud jste svrchní šaty 
ušili z krajkoviny s obloučkovým okrajem, 
přišívání přídavků záložek odpadá.
n Svrchní šaty přišijeme v rubu několika 
stehy v ruce k bočním švům a ke švu 
v pase na spodních šatech.
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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 3 stříháme zrcadlově.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “

Ušití rozparku: 
Podsádku rozparku na levém zadním dílu 
sukně sestřihneme do vzdálenosti 1,5 cm 
před vyznačenou linii „Links Kante“. Pří-
davky rozparku vyztužíme.
Sešijeme šev až ke značce pro rozparek. 
Švové přídavky rozžehlíme, levou pod-
sádku rozparku sežehlíme podél linie 
přehybu „Links Umbruch“ do rubu. Pravý 
podkryt rozparku otočíme do levého 
zadního dílu sukně a švový přídavek pra-
vého zadního dílu sukně sežehlíme nad 
rozparkem tak, aby vybíhal šikmo, čímž 
odpadne nutnost nastřihávání přídavku. 
Podsádku podkrytu sežehlíme podél li-
nie přehybu do rubu. 

Levý zadní díl sukně prošijeme šikmo 
podle vyznačení ve střihu, přitom při-
chytíme podkryt (1).

1

U záložky otočíme podsádky rozparku ješ-
tě jednou naplocho. Přídavek záložky se-
žehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme. 
Podsádky rozparku otočíme opět do rubu 
a v ruce přišijeme na přídavek záložky. 
Přišití podšívky: 
Podšívku založíme tak, aby byla asi o 2 cm 
kratší než sukně. Zadní středové švy sukně 

a podšívky se-
špendlíme na se-
be. U rozpar- 
ku pro pohodlné 
nošení přišijeme 
podšívku v ruce 
na vnitřní okraj 
podsádky pod-
krytu. Druhý 
okraj podšívky 
sestřihneme do 
vzdálenosti 1 cm 

před sežehlený okraj podkrytu, nahoře 
podšívku odstřihneme napříč 1 cm pod 
značkou pro roz-
parek a nastřihne-
me asi 1 cm šikmo 
do rohu (šipka, 2).
Podšívku podhr-
neme, v ruce při-
šijeme na vnitřní 
okraj podsádky 
rozparku a naho-
ře napříč na pod-
kryt (3).

2
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CO JE TŘEBA VĚDĚT 

Rozparek pro pohodlné nošení s podšívkou

CO JE TŘEBA VĚDĚT 

Při přenášení střihových kontur nepouží-
váme kopírovací papír, protože linie by 
provítaly až na lícovou stranu. Díly proto 
stříháme s naprosto stejně širokými pří-
davky na švy a sešíváme je ve stále stejné 
šíři. V místě příčných značek si na švo-
vých přídavcích uděláme vždy malý po-
mocný nástřih.
K přenášení důležitých linií uvnitř dílů, 
např. záševků, linií přehybu, stykových li-
nií či předního středu, používáme metodu 
tzv. kličkování. Provádíme je přes obě vrst-
vy látky, které prošijeme podél příslušné li-
nie jemnou šicí nití (stehovací nit není 
vhodná - je příliš silná!) velkými předními 
stehy. U každého stehu necháme vyčnívat 
dlouhou smyčku. Smyčky prostřihneme 
a papírový střih opatrně odstraníme. Obě 
vrstvy látky pak mírně roztáhneme od se-
be a kličkovací nitě mezi nimi rozstřihne-
me. Kousíčky nití, které v látce zůstanou, 

Průsvitné látky 

slouží jako značky pro další šití a vytáhne-
me je až po sešití švů.
Do šicího stroje vsadíme jehlu o tloušťce 60  
nebo 70 a šijeme velmi jemnými strojový-
mi a látacími nitěmi. Rovněž ke stehování 
používáme tenkou jehlu a jemnou šicí nit.
Švy sešíváme drobými stehy (délka stehů 
1,5 až 2 mm). Jemné látky nikdy nešijeme 
přes příčně zapíchnuté špendlíky, proto-
že by na těchto látkách po špendlících zů-
staly dírky.
Švové přídavky začišťujeme společně ob-
nitkovacím stehem v šíři asi 7 mm od švu 
a přesahující přídavky pak odstřihneme 
těsně podél stehů. Švové přídavky sežeh-
líme k jedné straně.
Při šití z průsvitných látek je nejvhodnější 
výztuhou organza. Nejprve však musíme 
vyzkoušet, zda se podložením organzou 
nezmění zbarvení průsvitné látky. Látku 
však můžeme také použít dvojmo, např. 
na vyztužení límce či manžet. Podsádky 
a záložky podhrneme do rubu dvakrát, 
aby stříhaný okraj látky neprosvítal do 
líce.
Průsvitné látky žehlíme bez páry pouze mír-
ně teplou žehličkou (syntetika/hedvábí).
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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 

Přišití podsádky na přídavky
vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento 
šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze 
na rubové straně.  

CO JE TŘEBA VĚDĚT 

Přípravné práce: U modelů z kolekce 
Burdy jsou používány zipy značky YKK. 
Pokud máme k dispozici jiný typ skryté-
ho zipu, je třeba si postup při způsobit. 
Zip musí být nejméně o 2 cm delší než 
vyznačený rozparek a při šíváme jej 
vždy před sešitím švu pod, příp. nad 
rozparkem. K všití tohoto zipu se použí-
vá speciální patka (u moderních šicích 
strojů se prodává jako součást příslu-
šenství). Firma YKK vyrábí patku na vší-
vání „skrytých“ zipů s univerzálními pa-
rametry pro všechny typy strojů. 
Nemáme-li tuto patku k dispozici, mů-
žeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale 
nutno příslušný šev sešít ještě před vší-
váním zipu. 
Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirál-
ku stlačíme nehtem palce naplocho tak, 
abychom viděli vyznačený průběh švu 
mezi tkanicí a spirál-
kou. Roze vřený zip 
položíme vrchní stra-
nou na lícovou stra-
nu látky, a to na  
pravý okraj rozparku. 
Abychom zip mohli 
přišít přesně ve vy-
značené švové linii, 
musíme nejprve vy-
počítat, jak máme 
tkanici zipu umístit: 

Skryté neboli neviditelné zipy 
Od šíře švového přídavku odečteme šíři 
tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice 
zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístí-
me na látkový díl přesně v souladu s vý-
počtem a horní konec tkanice přišpend-
líme. Dole pod vyznačeným koncem 
rozparku přesahuje spodní konec zipu. 
Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby 
spirálka ležela v zářezu patky napravo 
od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme od-
shora až přesně k vyznačenému konci 
rozparku. Nyní zip zavřeme a na druhý 
(levý) okraj rozparku přišpendlíme opět 
jedním špendlíkem nahoře dosud vol-
nou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stra-
nou na lícovou stranu látky. Zip opět ro-
zevřeme. Patku nyní nasadíme na horní 
konec tkanice tak, aby spirálka ležela 
nale vo od jehly (2). 

Tkanici zipu přišije-
me odshora až k vy-
značenému spodní-
mu konci rozparku. 
Zip zavřeme. Šev pod 
rozparkem sešpend-
líme a volný spodní 
konec zipu otočíme 
na švové přídavky. 
Šev seši je me, začíná-
me přitom přesně 
pod posledními ste-
hy švů zipu. 1 2
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