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133 Dětský kabát dddd

Stříháme
Z látky
 1 přední díl 2x
 2 přední léga 2x 
 3 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
 4 přední sedlo 2x
 5 zadní sedlo 1x, střed v přehybu látky
 6 rukáv 2x
 7 boční díl kapuce 2x
 8  střední díl kapuce 1x,  

střed v přehybu látky
 9 kapsa 2x
10 patka 4x
 a pásek na rukáv 2x
 b proužek pro poutka na rukávy 1x

Látky & materiál
Doporučený materiál: látky na dětské 
kabáty
Originální látka: valchovaný loden, pod- 
šívkovina

Další materiál: vlizelín G 710; 1 dělitelný 
zip dlouhý 40 cm; 3 olivková zapínání; 
2 olivky na pásky na rukávy; 1 patentka

Stříhání
Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Střihové díly přišpendlíme na látku po-
dle polohového plánu. Díly a a b vyznačí-
me přímo na látku. 
Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky 
rukávů 4 cm. V rozměrech dílů a a b jsou 
přídavky již zahrnuty. Díly podšívky stříhá-
me s přídavky na švy a záložky v šíři 1,5 cm.

Díly 1 až 10
vel. 104 
vel. 110 
vel. 116 
vel. 122 
vel. 128 

Přehled střihových dílů

Rozměry dílů a, b
Vel. 104 110 116 122 128 Šířka pro všechny 

velikosti (cm / ins)Délka (cm / ins)

a 20,5
8

21
8¼

8
3⅛

b 14
5½

4
1½

Spotřeba látky
Velikost 104 110 116 122 128

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 140 1,35 1,50
55 1½ 1¾

Podšívkovina 140 1,35 1,50
55 1½ 1¾

Dětské velikosti 104, 110, 116, 122, 128

Z podšívkoviny
díly 1 a 3 až 9
Výztuhu nažehlíme na rubovou stranu 
dílů 2 (k linii přehybu) a 10 (2x). 

Pracovní postup

n Díly sedel z vrchní látky a podšívkovi-
ny položíme lícem k líci na sebe a sešije-
me je podél bočních a spodních okrajů. 
Švové přídavky sestřihneme. Sedla obrá-
tíme, okraje sežehlíme. Sedla přišpendlí-
me na přední díly a zadní díl. Předšité 
okraje přišijeme v šíři 5 mm, zbývající 
okraje přistehujeme. 
n Nakládané kapsy a patky: Vždy jeden 
díl kapsy z vrchní látky a podšívkoviny po 
obvodu sešijeme, část švu necháme ne-
sešitou na obrácení. Kapsy obrátíme a ot-
vory v ruce zašijeme. Okraje průhmatů 
kapes prošijeme v šíři 2 cm. Kapsy přišije-
me v místě stykových linií v šíři 5 mm na 
přední díly. Vždy jeden vyztužený a jeden 
nevyztužený díl patky sešijeme na vněj-
ších okrajích lícem k líci, sesazovací okraj 
necháme nesešitý. Patky obrátíme a pro-
šijeme. Patky přišijeme 1,5 cm nad kapsy, 
sežehlíme je dolů a přišijeme ještě jednou 
podél sesazovacích švů. 
n Sešijeme boční a ramenní švy, číselné 
značky 2 a 6, zadní ramenní okraje přitom 
navolníme. Švové přídavky rozžehlíme. 
n K předním dílům přišijeme přední légy, 
číselná značka 1, dole začínáme nebo kon-
číme přesně na vyznačené švové linii. Švo-
vé přídavky rozžehlíme. Légy přehneme 
podél linie přehybu do rubu a sežehlíme. 
Pravou légu rozložíme. Zip přišpendlíme 
(vrchní stranou nahoru) od výstřihu na 
vnější polovinu pravé légy tak, aby zoubky 
ležely na předním středu. Okraj tkanice 
zipu přišijeme v kraji a v šíři 7 mm. Levou 
légu přišpendlíme středem na střed na 
pravou légu. Volnou tkanici zipu přišijeme 

na vnitřní polovinu levé légy, nesmíme při-
tom přichytit vnější polovinu légy. Zip roz-
dělíme. Légy složíme podél linie přehybu 
lícem k líci. Spodní konce lég sešijeme. 
Légy obrátíme. Légy otočíme ještě jednou 
na přední díly. Přídavek záložky otočíme 
do líce a přišijeme přes légy v linii sesazo-
vacích švů lég. Přídavek záložky obrátíme 
do rubu, légy otočíme dopředu. Okraj zá-
ložky sežehlíme. Okraj záložky prošijeme 
v šíři 3,5 cm, přitom začínáme nebo končí-
me na sesazovacím švu légy. 
n Poutka: Podélné okraje proužku pro 
poutka (b) začistíme a sežehlíme v šíři 
6 mm do rubu, okraje v kraji prošijeme. 
Proužek rozstřihneme na 2 stejně dlouhé 
díly. Konce podhrneme, hotová délka pout-
ka 4 cm. Poutka přišpendlíme podle vyzna-
čení ve střihu na rukávy, konce přišijeme. 
n Pásky na rukávy složíme podélně lí-
cem dovnitř. Podélné okraje sešijeme. 
Šev posuneme do středu, švové přídav-
ky rozžehlíme (na hraně žehlicího prk-
na). Vždy jeden konec pásků zašijeme. 
Pásky obrátíme a sežehlíme. Pásky proši-
jeme. Pásky přistehujeme mezi příčnými 
značkami na rukávy. Sešijeme rukávové 
švy, číselná značka 7, přitom přichytíme 
pásky. Přídavky rozžehlíme. Konce pás-
ků provlékneme poutky a vždy s jedním 
knoflíkem je přišijeme na rukávy. 
n Přídavky rukávových záložek sežehlí-
me do rubu a v ruce přišijeme. 
n Vsadíme navolněně rukávy, číselná 
značka 8. Příčná značka na rukávové hla-
vici se stýká s ramenním švem. Rukávo-
vé a boční švy se stýkají. 
n Kabát zapneme. Horní olivkové zapí-
nání položíme na zapnutý kabát ve vzdá-

lenosti 4 cm od linie výstřihu, ostatní zapí-
nání umístíme v odstupech u vel. 104: 
8,5 cm, vel. 110: 9 cm, vel. 116: 9,5 cm, vel. 
122: 10 cm, vel. 128: 10,5 cm tak, aby knof-
líky ležely přes přední střed. Zapínání při-
špendlíme a v kraji přišijeme. 
n Ušití podšívky: Na dílech podšívky se-
šijeme boční, ramenní a rukávové švy. 
Vsadíme rukávy. 
n Všití podšívky: Podšívku přišijeme lícem 
k líci na vnitřní okraje lég, dole necháme asi 
6 cm nepřišitých. Podšívku vtáhneme ru-
bem k rubu do kabátu, rukávy vsuneme do 
sebe. Podšívku přistehujeme bez podhrnu-
tí na výstřih. Podšívku podhrneme a v ruce 
přišijeme na přídavky záložky a rukávo-
vých záložek. Přebytečnou délku podšívky 
otočíme dolů a zlehka sežehlíme. Dosud 
volné přední okraje podšívky přišijeme 
v ruce. Sesazovací švy lég z líce prošijeme. 
n Boční díly kapuce přišijeme ke střední-
mu dílu kapuce, číselná značka 4. Přídavky 
rozžehlíme. Na podšívkové kapuci sešije-
me švy stejným způsobem, přídavky roz-
žehlíme. Obě kapuce položíme lícem k líci 
na sebe. Přední okraje kapuce a okraje ob-
ličejového výkroje kapuce sešijeme, při-
tom začínáme a končíme na švové linii  
sesazovacího okraje. Švové přídavky se-
střihneme. Kapuci obrátíme. Kapuci všije-
me do výstřihu, číselná značka 5. Přídavky 
sežehlíme do kapuce. Podšívku podhrne-
me a v ruce přišijeme na sesazovací šev. 
n Přední okraje a okraje kapuce prošije-
me v šíři 5 mm. 
n Vrchní část patentky přišijeme v rubu 
podle vyznačení ve střihu (x) na levý 
okraj kapuce. Spodní část patentky přiši-
jeme na pravý okraj kapuce.
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Polohové plány

Stříháme z dvojité 
vrstvy látky, lícová 
strana leží uvnitř.
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