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Velikosti 134, 140, 146, 152, 158
Zadní délka: 57-60-63-66-69 cm

Spotřeba: 
hrubý úplet šíře 155 cm: 1,10-1,20-1,30- 
1,40-1,60 m; vlizelínový tvarovací proužek 
Doporučený materiál: úplety 
Schematický střih:
Podle schematického nákresu zhotovíme 
střih zadního dílu (b) a rukávu (c) ve skuteč-
né velikosti. Přední díl (a) vyznačený v zad-
ním dílu vykopírujeme jako samostatný 
střihový díl, nejdříve však vyznačíme směr 
látky souběžně se zadním středem. 
Přídavky na švy a záložky:
na švy a okraje 1,5 cm, na záložky rukávů 
3 cm (přídavky rukávových záložek rozšíří-
me do stran) 
Stříháme:
a) přední díl podle schematického střihu 2x 
b) zadní díl podle schematického střihu 1x, 

střed v přehybu látky 
c) rukáv podle schematického střihu 2x, 

střed v přehybu látky 
d) spodní lem dlouhý 88-90-94-98-102 cm, 

široký 5 cm, hotová šíře 2,5 cm 
e) lem na přední okraje a výstřih, 2 díly 

dlouhé vždy 66-69-72-75,5-78,5 cm, 
široké 10 cm, hotová šíře 5 cm 

Na okraje ramenních švů na zadním dílu 
nažehlíme vlizelínový tvarovací proužek. 
Pracovní postup:
n Sešijeme ramenní švy. Přídavky roz- 
žehlíme. 

n K předním dílům a zadnímu dílu přišije-
me mezi příčnými značkami rukávy. Přesa-
hující okraje ramenních švů přehneme na 
konci švu vždy zpět a přišpendlíme. Sešije-
me boční švy od sesazovacího švu rukávů 
až dolů. Špendlíky odstraníme a sešijeme 
rukávové švy. 
n Přídavky rukávových záložek sežehlíme 
do rubu a v ruce přišijeme. 
n Spodní okraj kabátku nařasíme podle 
délky spodního lemu. Spodní lem složíme 
podélně na polovinu, rubem dovnitř. Lem 
přišijeme ke spodnímu okraji kabátku. Švo-
vé přídavky společně začistíme a sežehlí-
me nahoru. 
n Díly lemu sešijeme (= zadní středový 
šev). Přídavky rozžehlíme. Lem složíme lí-
cem k líci podélně na polovinu. Krátké stra-
ny sešijeme. Lem obrátíme. Nesešité okraje 
lemu přišijeme společně k předním okra-
jům a okraji výstřihu. Švové přídavky se-
střihneme, společně je začistíme a sežehlí-
me do předních dílů a zadního dílu. 

Polohové plány 
pro látku šíře 155 cm

vel. 134 – 152 vel. 158

Stříháme 
z dvojité vrstvy 
látky, lícová 
strana leží 
uvnitř. 

přední díl/
zadní díl

rukáv

Schematické nákresy
Údaje jsou uvedeny 
v centimetrech.
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146 Dívčí kabátek df


