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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, 46
Zadní délka: asi 90 cm

Látky & materiál
Doporučený materiál: lehké až středně těž-
ké vlněné nebo směsové látky
Originální látka: vlněná látka, podšívkovina
Další materiál: vlizelín G 710; 2 velké 
patentky 

Stříhání
Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Stři-
hové díly přišpendlíme na látku podle po-
lohového plánu. Díly a a b vyznačíme pří-
mo na látku.

Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku 4 cm. 
V rozměrech dílů a a b jsou přídavky již za-
hrnuty. Díly podšívky stříháme s přídavky 
na švy a záložku v šíři 1,5 cm.
Stříháme 
Z látky
 1 střední přední díl 2x
 2 boční přední díl 2x
 3 střední zadní díl 2x
 4 boční zadní díl 2x
 5 přední podsádka 2x
 6  zadní podsádka výstřihu 1x,  

střed v přehybu látky
 7 stojáček 2x, střed v přehybu látky
 8  spodní límec 1x, střed v přehybu látky

122 Dlouhá vesta dddd

 9  vrchní límec 1x, střed v přehybu látky
10  přední podsádka průramku 2x
11 zadní podsádka průramku 2x
 a proužek pro poutka na vázačku 1x
 b vázačka 2x
Z podšívkoviny
12 střední přední díl podšívky 2x
13 střední zadní díl podšívky 2x
díly 2 a 4
Výztuha: díly 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 

Pracovní postup
n Odšijeme záševky na středních zadních 
dílech a sežehlíme je ke středu.
n Sešijeme přední a zadní členící švy, čísel-
né značky 1 a 2. Švové přídavky rozžehlíme. 
n Sešijeme zadní středový šev odshora až 
ke značce pro rozparek. Přídavky roz- 
žehlíme. 
n Podsádku rozparku na levém středním 
zadním dílu sestřihneme na šíři 5,5 cm a se-
žehlíme do rubu. Pravý podkryt rozparku 
otočíme pod levý zadní díl a přídavky stře-
dového švu sežehlíme nad rozparkem tak, 

Díly 1 až 13
vel. 36 22222

vel. 38 33333

vel. 40 44444

vel. 42 55

vel. 44 66666

vel. 46 77777

Přehled střihových dílů

Rozměry dílů a, b
Vel. 36 38 40 42 44 46 Šířka pro 

všechny vel. 
(cm / ins)

Délka (cm / ins)

a 16
6¼

4
1½

b 86
33⅞

88
34⅝

90
35⅜

92
36¼

94
37

96
37¾

13
5⅛

Spotřeba látky
Velikost 36 38 40 42 44 46

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry/ yds)

Látka 140 2,30 2,35
55 2½ 2⅝

Podšívkovina 140 1,35 1,40
55 1½ 1½

aby vybíhaly šikmo, čímž odpadne nutnost 
nastřihávání přídavku. Podsádku přinecha-
nou na podkrytu sežehlíme do rubu. Levý 
zadní díl prošijeme šikmo podle vyznačení 
ve střihu, přitom přichytíme podkryt.
n Sešijeme ramenní švy, i na podsádkách, 
číselné značky 3 a 4. Přídavky rozžehlíme.
n Díly stojáčku přišijeme k dílům límce (čí-
selná značka 5). Švové přídavky sestřihne-
me na šíři 5 mm a rozžehlíme. Švy po obou 
stranách v kraji prošijeme. Přední díly na-
střihneme mezi liniemi záševků odshora 
v délce asi 10 cm. Spodní límec přišijeme od 
příčné značky (číselná značka 6) až k nástři-
hu na okraj výstřihu vesty. Potom spodní lí-
mec přišijeme vždy od zadního středu na 
okraj výstřihu, v jednom sledu odšijeme zá-
ševky. Švové přídavky několikrát nastřihne-
me a rozžehlíme, špičky záševků sežehlíme 
naplocho, vrchní límec přišijeme od příčné 
značky (číselná značka 7) až k rohu na okraj 
výstřihu podsádky. Švové přídavky podsá-
dek nastřihneme šikmo do rohů a vrchní lí-
mec přišijeme od rohu k rohu na zbývající 
okraj výstřihu. Švové přídavky nastřihneme 
a rozžehlíme. Vrchní límec přišpendlíme lí-
cem k líci na spodní límec, spodní límec při-
tom mírně vykleneme, abychom docílili vět-
ší šíře vrchního límce. Díly límce sešijeme od 
sesazovacího švu. Dbáme na to, abychom 
nepřichytili přídavky sesazovacích švů lím-
ce na předních dílech a podsádkách. Konce 
švu zapošijeme. Přídavky předních dílů 
a podsádek nastřihneme na příčné značce 
až téměř k poslednímu stehu. Přídavky oto-
číme nahoru. Podsádky přišpendlíme od 
příčné značky lícem k líci na přední díly, při-
tom přední díly mírně vykleneme, abychom 
docílili větší šíře podsádek. Okraje sešijeme. 
Švové přídavky, i na límci, sestřihneme a na 
rozích šikmo odstřihneme. Límec obrátíme, 
podsádky obrátíme do rubu, okraje sežehlí-
me. Sesazovací švy límce sešpendlíme. Pří-
davky sesazovacích švů z rubu sešijeme; 
šev šijeme co možná nejdále. 
n Sešijeme boční švy. Přídavky rozžehlíme.
n Přídavky záložky sežehlíme do rubu 
a v ruce volně přišijeme, přední podsádky 
a přídavky rozparku předtím ještě jednou 
rozložíme. Přídavky rozparku a podsádky 
otočíme opět do rubu a v ruce přišijeme na 
přídavky záložky.
n Poutka na vázačku: Podélné okraje 
proužku a sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. 
Proužek složíme rubem k rubu a okraje 
v kraji sešijeme, protilehlý podélný okraj 
v kraji prošijeme. Proužek rozstřihneme na 
2 stejně dlouhé díly. Konce poutek podhr-
neme, délka hotového poutka 5 cm. Poutka 
přišijeme podle vyznačení ve střihu v kraji 
přes boční švy na vestu.

n Ušití podšívky: Odšijeme záševky na 
středním zadním dílu podšívky. Zadní stře-
dový šev a záhyb pro pohodlné nošení sešije-
me podle vyznačení ve střihu, zbývající část 
záhybu sestehujeme. Záhyb sežehlíme k jed-
né straně. Na dílech podšívky sešijeme zbý-
vající švy, švové přídavky rozžehlíme. Přída-
vek záložky na podšívce sežehlíme do rubu.
n Všití podšívky: Podšívku přišpendlíme lí-
cem k líci na vnitřní okraj podsádky (číselná 
značka 10), začínáme a končíme asi 10 cm 
nad okrajem záložky. Podšívku na zadním 
výstřihu nastřihneme. Švové přídavky se-
žehlíme do podšívky. Podšívku vtáhneme 
rubem k rubu do vesty, okraje průramků se-
stehujeme. Podšívku přišpendlíme na konci 
rozparku na zadní díl. Podšívku podhrneme 
a přišpendlíme na podsádku rozparku na 
pravém zadním dílu. Druhý okraj podšívky 
sestřihneme do vzdálenosti 1 cm před se-
žehlený okraj podkrytu. Nahoře nastřihne-
me podšívku 1 cm šikmo do rohu. Okraj 
podšívky podhrneme a přišpendlíme na 
podsádku rozparku na levém zadním dílu. 
Na horním konci rozparku přišijeme podšív-
ku v ruce na podkryt. Spodní okraj podšívky 
posuneme kousek nahoru a v ruce přišijeme 
na přídavek záložky. Přebytečnou délku 
podšívky otočíme dolů jako malý záhybek. 
Podšívku přišijeme v ruce.
n Průramky: Na podsádkách průramků se-
šijeme ramenní a boční švy, číselné značky 
11 a 12. Přídavky rozžehlíme. Vnitřní okraj 
podsádek začistíme. Podsádky přišijeme lí-
cem k líci na průramky (číselná značka 13), 
švy se stýkají. Švové přídavky sestřihneme 
a v místech zaoblení je nastřihneme. Pod-
sádky přišijeme v kraji na přídavky, viz text 
„Co je třeba vědět“ na následující straně. 
Podsádky obrátíme do rubu, okraje sežehlí-
me. Vnitřní okraje podsádek přišpendlíme 
na podšívku a v ruce je přišijeme.
n Na přední okraj pravého předního dílu 
přišijeme v rubu podle vyznačení ve střihu 
vrchní část patentky, při přišívání patentky 
prošijeme látku stejnoměrnými stehy na lí-
covou stranu vesty. Spodní část patentky 
přišijeme na levý přední díl. Přední okraj le-
vého předního dílu připneme v rubu po-
mocí druhé patentky, při přišívání patent-
ky prošijeme látku stejnoměrnými stehy 
na lícovou stranu vesty.
n Vázačky: Díly vázačky b sešijeme na 
krátkých stranách do dlouhého pruhu. Pří-
davky rozžehlíme. Proužek složíme podél-
ně lícem dovnitř. Okraje sešijeme, část švu 
necháme nesešitou na obrácení. Švové pří-
davky na rozích šikmo odstřihneme. Vá-
začku 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
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Polohové plány

Stříháme z dvojité 
vrstvy látky, lícová 
strana leží uvnitř.
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