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141 Dívčí tylová sukně d

Tylová sukně s mašlí a hvězdičkový 
náhrdelník
Velikosti 104, 110, 116, 122, 128 
Délka sukně: 30-32-33-35-37 cm

Spotřeba: 
Sukně a stuha s mašlí: tyl šíře 150 cm: 
5,40-5,60-5,75-6,00-6,20 m; hvězdičkový 
tyl šíře 145 cm: 1,15-1,20-1,20-1,25-1,25 m; 
podšívkovina šíře 140 cm: 0,30 m; guma 
šíře 2 cm: 0,60 m 
Hvězdičkový náhrdelník: 2 středně vel-
ké (5 cm) a 2 malé (3,5 cm) lepenkové 
hvězdičky (Knorr Prandell); nalepovací 
třpytivá fólie; hliníkový drátek; lepidlo; 
taftová stužka šíře 1,5 cm: 0,80 m 
Schematický střih: 
Podle schematického nákresu si zhoto-
víme papírový střihový díl sukně (a) 
ve skutečné velikosti: Arch papíru o roz-
měrech 65 x 130 cm složíme na velikost 
65 x 65 cm a otočíme hranou přehybu 
nahoru (= horní přehyb látky ve sché-
matu). Směrem z pravého horního rohu 
vyznačíme pomocí tužky přivázané 
k šňůrce okraj pasu (= poloměr R). Stej-
ným způsobem vyznačíme i linii zálož-
ky (poloměr R plus délka sukně). Linii zá-
ložky však můžeme vyznačit i tak, že 
od okraje pasu odměříme směrem dolů 
několikrát délku sukně. Vzniklé body 
spojíme v plynulou linii = okraj záložky. 
Díl vystřihneme a rozložíme. 
Přídavky na švy a záložky:
na švy 1 cm. Spodní okraj dílů sukně 
z tylu stříháme bez přídavků.
Stříháme:
Z tylu:
a) díl sukně 5x, střed v přehybu látky

tyl šíře 150 cm

Polohové plány 

hvězdičkový tyl šíře 145 cm

Látku složíme podle polohového 
plánu dvojmo, lícová strana leží 
uvnitř. 

Z hvězdičkového tylu:
a) díl sukně 1x, střed v přehybu látky
Z podšívkoviny: 
– pásek dlouhý 75 cm, široký 5 cm, 

hotová šíře 2,5 cm 
– stuha na mašli, dlouhá 137 cm,  

široká 20 cm, hotová šíře 10 cm 
Pracovní postup:
Sukně
n Díly sukně položíme na sebe, díl suk-
ně z hvězdičkového tylu leží vespod. 
Horní okraje dílů sestehujeme a společ-
ně nařasíme na obvod pásku. 
n Pásek: Konce pásku sešpendlíme lí-
cem k líci. Sešijeme šev na vnější polo-
vině pásku, vnitřní polovinu necháme 
nesešitou pro navlečení gumy. Švové 
přídavky rozžehlíme. Vnější polovinu 
pásku přišijeme k hornímu okraji suk-
ně, přídavky sežehlíme do pásku. Pásek 
složíme na polovinu do rubu, podhrne-
me a přistehujeme na sesazovací šev. 
Z líce prošijeme pásek těsně podél se-
sazovacího švu a přitom přichytíme 
vnitřní okraj. Do pásku navlékneme gu-
mu, konce gumy sešijeme na obvod 
54-55-56-57-58 cm. 
Stuha s mašlí
n Stuhu složíme podélně lícem dovnitř. 
Okraje sešijeme, část švu necháme ne-
sešitou na obrácení. Stuhu obrátíme, se-
žehlíme a otvor zašijeme. 

Schéma – díl sukně 

Délka sukně
vel. 104: 30 cm, vel. 110: 32 cm
vel. 116: 33 cm, vel. 122: 35 cm
vel. 128: 37 cm
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Hvězdičkový náhrdelník a ozdoba do 
vlasů
n Konce hliníkového drátku dlouhého 
25 cm ohneme do tvaru smyček. Drátek 
ohneme do oblouku. Na lepenkové hvěz-
dičky nalepíme třpytivou fólii a odstřih-
neme ji podél okrajů hvězdiček. Hotové 
třpytivé hvězdičky (2 středně velké, 
2 malé) přilepíme lepenkovou stranou 
na drátek (nejlépe tavným lepidlem). 
Ke smyčkám na koncích drátku přiváže-
me taftové stužky dlouhé 35 cm. Na jed-
nom konci uvážeme malou mašličku. 
Ozdobu do vlasů zhotovíme tak, že zbý-
vající velkou a středně velkou hvězdu při-
lepíme lepicí páskou na sponky do vlasů. 


