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Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami.
Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu.

128 Pelerína d
Velikosti 34 až 44
Zadní délka: asi 65 cm
Spotřeba:
příčně elastický krepsatén šíře 140 cm:
1,40 m
Doporučený materiál: lehké, měkce splývavé látky
Stříháme:
Pro vystřižení kruhového dílu (a) složíme
látku nejprve podélně na polovinu lícem
dovnitř a potom ještě jednou v poloviční
délce na čtvrtinu, tzn., že na sobě leží čtyři vrstvy látky a všechny strany jsou stejně dlouhé, viz též polohový plán. Okraje
látky sešpendlíme. Směrem od rohu mezi
hranami přehybu odměříme na několika
místech vzdálenost 66 cm a krejčovskou
křídou vyznačíme plynulý oblouk. Vrstvy
látky uvnitř oblouku sešpendlíme. Díl látky vystřihneme podél vyznačené linie
a pak rozložíme na polovinu tak, aby na
sobě ležely pouze dvě vrstvy látky. Hranu
přehybu prostřihneme v délce 66 cm až
ke středu (= přední okraje). Na protilehlém konci označíme hranu přehybu stehovací nití (= zadní střed). Látkový díl rozložíme. Ze zbytku látky odstřihneme
proužek (b) dlouhý 133 cm, široký 2,5 cm.
Pracovní postup:
n Látkový proužek složíme podélně na
polovinu rubem dovnitř a sežehlíme.

Okraje nástřihu kruhového dílu peleríny
rozložíme do přímky a dvojitý proužek
na ně přišpendlíme (na lícovou stranu
látky). Okraje nástřihu přišijeme z rubové strany v šíři 5 mm na dvojitý proužek,
na konci nástřihu šijeme co nejtěsněji
v kraji. Proužek otočíme do rubu, okraj
sežehlíme a prošijeme v šíři 5 mm.
n Látkový díl složíme lícem k líci na polovinu tak, aby přední okraje ležely vedle sebe a aby se stýkaly s vyznačeným zadním
středem. Vnější okraje sešijeme od středu
na obě strany v šíři 1 cm, přitom končíme
vždy 16 cm před hranou přehybu. Nesešité okraje sežehlíme 2x v šíři 5 mm do rubu,
na konci švu sežehlíme okraje tak, aby vybíhaly šikmo k okraji látky. Sežehlené
okraje přišijeme, na začátku a na konci švu
vedeme šev napříč. Okraje švu společně
začistíme a hotovou pelerínu obrátíme.

Polohový plán
pro látku šíře 140 cm
Látku složíme podle polohového
plánu, lícová strana leží uvnitř.
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