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146 A, B Plážové tašky d

Taška A: 28 x 34 cm
Taška B: 47 x 52 cm

Spotřeba: 
Taška A: kanvas šíře 150 cm: 0,35 m; zbyt-
ky květované, jednobarevné a pruhované 
látky; šňůrka, tloušťka asi 7 mm: 1,10 m;  
4 nýtovací očka, vnitřní průměr 11 mm 
Taška B: kanvas šíře 150 cm: 0,55 m; zbyt-
ky květované, jednobarevné a pruhované 
látky; šňůrka, tloušťka asi 7 mm: 1,70 m;  
4 nýtovací očka, vnitřní průměr 11 mm
Doporučený materiál: pevné bavlněné 
látky, lněné látky nebo směsové tkaniny 
Stříháme:
Všechny díly vystřihneme podle uvede-
ných údajů, potřebné přídavky jsou v roz- 
měrech již zahrnuty. 
Taška A
Z kanvasu: 
– 2 díly tašky, dlouhé 33 cm, z toho 

připadají nahoře 4 cm na podsádku, 
široké 36 cm 

Ze zbytku květované látky: 
– léga (svislá) dlouhá 33 cm, široká 

4,5 cm, léga (příčná) dlouhá 36 cm, 
široká 4,5 cm 

Ze zbytku jednobarevné látky: 
– léga (svislá) dlouhá 33 cm, široká 6 cm, 

léga (příčná) dlouhá 36 cm, široká 6 cm 
Ze zbytku pruhované látky: 
– 2 légy (diagonální) dlouhé 50 cm, 

široké 3,5 cm 
Taška B
Z kanvasu: 
– 2 díly tašky, dlouhé 53 cm, z toho 

připadá nahoře 5 cm na podsádku, 
široké 54 cm 

A, B

Ze zbytku květované látky: 
– léga (svislá) dlouhá 53 cm, široká 

5,5 cm, léga (příčná) dlouhá 54 cm, 
široká 5,5 cm 

Ze zbytku jednobarevné látky: 
– léga (svislá) dlouhá 53 cm, široká 7 cm, 

léga (příčná) dlouhá 54 cm, široká 7 cm 
Ze zbytku pruhované látky: 
– 2 légy (diagonální) dlouhé 77 cm, 

široké 4,5 cm 
Pracovní postup:
Taška A
n Na jeden díl tašky položíme postup-
ně nejprve diagonální légy křížem od ro-
hu tašky k rohu tašky. Légy přišijeme ob-
nitkovacím stehem těsně vedle okrajů, 
okraje se mají trochu vytřepit. Přesahu-
jicí konce odstřihneme. Do středu dílu 
tašky přišijeme svisle nejprve jednoba-

revnou légu a přes ni květovanou légu. 
Nakonec přišijeme doprostřed napříč 
jednobarevnou a květovanou légu. 
n Díly tašky položíme lícem k líci na se-
bel. Sešjeme boční švy a spodní šev (šíře 
švu 1 cm). Švové přídavky společně za-
čistíme a sežehlíme k jedné straně. Pro 
vypracování spodních rohů tašky polo-
žíme boční švy vždy na spodní šev (líco-
vá strana leží uvnitř), čímž se vytvoří 
špičatý roh. Ve vzdálenosti 3 cm od špi-
čatého rohu prošijeme napříč od hrany 
přehybu k hraně přehybu rohový šev. 
Tašku obrátíme lícovou stranou ven. 
n Horní okraj tašky sežehlíme v šíři 4 cm 
do rubu, podhrneme na šíři 3 cm a přišije-
me. Vyznačíme místa pro přinýtování 
oček: vždy ve vzdál. 11 cm od bočních švů 
a 1,5 cm pod horním okrajem tašky. Přiný-
tujeme očka. Šňůrku rozstřihneme na dva 
stejně dlouhé díly, konce nejprve obtočí-
me lepicí páskou. Konce jedné šňůrky pro-
strčíme očky na jedné straně tašky zevnitř 
ven, lepicí pásku odstraníme a konce za-
uzlujeme. Druhou šňůrku prostrčíme oč-
ky na druhé straně tašky a zauzlujeme. 
Taška B
n Tašku šijeme stejně jako tašku A. Spod-
ní rohové švy: vzdálenost od špičatého 
rohu 4 cm. Horní okraj tašky sežehlíme v 
šíři 5 cm do rubu, podhrneme na šíři 4 cm 
a přišijeme. Místa pro přinýtování oček: 
vzdálenost od bočních švů 16 cm, vzdále-
nost od horního okraje 2 cm. 


