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Velikosti 44, 46, 48, 50, 52
Zadní délka: asi 80 cm

Látky & materiál

Doporučený materiál: volně tkaná látka, 
lehké úplety
Originální látka: lehká strukturovaná smě-
sová tkanina

Další materiál: proužek z umělé kůže  
široký 1,5 cm: vel. 44: 4,45 m, vel. 46: 
4,55 m, vel. 48: 4,65 m, vel. 50: 4,75 m, vel. 
52: 4,85 m

Stříhání

Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 

128 Kardigan dddd

Díly 21 a 22
vel. 44 AAAAA

vel. 46 ===

vel. 48 CCC

vel. 50 67 67

vel. 52 EEEEE

Přehled střihových dílů

Spotřeba látky
Velikost 44 46 48 50 52

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 2,15 2,20 2,25
55 2⅜ 2⅜ 2½ Střihové díly přišpendlíme na látku podle 

polohového plánu. Díl a vyznačíme přímo 
na látku.
Přídavky na švy a záložky
na švy, okraje a záložku 1,5 cm. V rozmě-
rech dílu a jsou přídavky již zahrnuty.
Stříháme
21 přední díl 2x
22 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
 a vázačka 2x

Rozměry dílu a
Vel. 44 46 48 50 52 Šířka pro všechny 

velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)
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6

Pracovní postup

n Přední díly položíme lícem k líci na zad-
ní díl a sešpendlíme okraje ramenních švů. 
Ramenní švy sešijeme, číselná značka 1. 
Švové přídavky začistíme a rozžehlíme.
n Sešijeme boční švy odspodu až k příčné 
značce, číselná značka 2. Konce švů zapo-
šijeme. Švové přídavky začistíme a 
rozžehlíme.
n Kožený proužek přišpendlíme rubem k 
líci na přídavek záložky a přišijeme těsně 
vedle okraje záložky. Přídavek záložky se-
střihneme. Proužek obrátíme do rubu a při-
šijeme v ruce skrytým stehem.
Tip: K zafixování koženého proužku na lát-
ku se výborně hodí klipsy.
n Stejným způsobem jako u záložky přiši-
jeme kožený proužek i na přídavky před-
ních okrajů, okrajů výstřihu a okrajů prů-
ramků. Proužek obrátíme do rubu a v ruce 
přišijeme.
n Vázačka: Díly vázačky a sešijeme na 
krátkých stranách lícem k líci do dlouhého 
pruhu. Švové přídavky rozžehlíme. Vázač-
ku složíme podélně na polovinu lícem do-
vnitř. Okraje sešijeme, uprostřed necháme 
část švu nesešitou na obrácení. Švové pří-
davky na rozích šikmo odstřihneme. Vá-
začku obrátíme a sežehlíme. Otvor ve švu 
zašijeme v ruce.
n Přes boční švy vypracujeme podle vy-
značení ve střihu nitěná poutka: Mezi příč-
nými značkami napneme 3 až 4 vlákna a 
hustě je obšijeme smyčkovými stehy.
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 44 - 52

Polohový plán

Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.


