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Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

vel. 44

vel. 48
vel. 50
vel. 52

vel. 46

Materiál a pomůcky: 

•   žakárová tkanina šíře 140 cm: 2,30 m

•   nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 785

•  guma šíře 7 mm: vel. 44: 0,50 m,  

vel. 46, 48: 0,55 m, vel. 50, 52: 0,60 m

Kromě toho:

•  hedvábný papír na vykopírování dílů  

ze střihové přílohy

•  tužka • nůžky na papír • krejčovský metr

• měřítko • pravítko • špendlíky  

•  krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé 

nůžky na ruční práce 

•  kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda 

• malý zavírací špendlík 

• šicí nitě •  stehovací nitě

ŽLUTÁ 
TUNIKA

Zadní délka: 
asi 84 cm

Střihové díly tuniky…

… vystřihneme ve zvolené velikosti.  

Důležité pravidlo: 
Pro určení správné velikosti střihu změříme horní 
obvod:  
vel. 44: 100 cm, vel. 46: 104 cm, vel. 48: 110 cm,  
vel. 50: 116 cm, vel. 52: 122 cm.

Doporučený materiál:
měkce splývavé látky na halenky

Střihové díly 
1 až 5

Polohový plán…
… ukazuje, jak položíme a přišpendlí-
me střihové díly na látku. 

1 přední díl 2x
2  zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3  přední spodní díl 1x,  

střed v přehybu látky
4  zadní spodní díl 1x,  

střed v přehybu látky
5 rukáv 2x

Měřené díly
a  2 lemovací proužky na rozparek:  

dlouhé 13 cm, široké 4 cm
b  šikmý lemovací proužek na výstřih, 

široký 4 cm, dlouhý pro vel. 44: 
55 cm, vel. 46: 56 cm, vel. 48: 
57 cm, vel 50: 58 cm, vel. 52: 59,5 cm

V rozměrech měřených dílů jsou již 
zahrnuty švové přídavky.



WEBKANTEN

STOFFBRUCH

44 - 52
Stoff 140 cm 55 “

Polohový plán

lícová strana látky papírový střih výztuhapodšívkarubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.

3  PŘENESENÍ ZNAČEK  
NA LÁTKU 

Dříve než papírové střihové díly sejmeme z látky, 
přeneseme na rubovou stranu dílů pomocí kopíro-
vacího rádélka přes kopírovací papír obrysy střiho-
vých dílů (linie švů a záložky) a značky vyznačené 
na střihových dílech. Návod najdete u kopírovacího 
papíru.

2  VYSTŘIŽENÍ MĚŘENÝCH 
DÍLŮ 

Díl a zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka 
přímo na dvojmo složenou látku. Díly vystřihneme. 
Díl b zakreslíme až nakonec v šikmém směru vlák-
na na rozložený zbytek látky a vystřihneme. 

1  VYSTŘIŽENÍ STŘIHOVÝCH 
DÍLŮ 

Látku složíme na polovinu lícovou stranou dovnitř, 
pevné tkané okraje látky leží na sobě. Díly 1 až 5 
přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Po-
dél okrajů papírových střihových dílů zakreslíme na 
látku krejčovskou křídou přídavky na švy a záložku 
v šíři 1,5 cm, na spodních okrajích rukávů přidáme 
2 cm. Díly vystřihneme. 



9  VÝSTŘIH 
Švový přídavek na výstřihu odstřihneme. Šik-

mý proužek b sežehlíme podle postupu v kroku 6. 
Proužek přišpendlíme stejně jako na rozparku 
z rubu na výstřih a přišijeme v šíři 1 cm. Konce 
podhrneme. Proužek přehneme kolem okraje do 
líce a přistehujeme. Proužek v kraji přišijeme.

8 RAMENNÍ A BOČNÍ ŠVY 
Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl. 

Ramenní švy na horním dílu sešpendlíme a sešije-
me, přitom začínáme nebo končíme vždy přesně na 
vyznačené linii výstřihu a zadní okraje navolníme. 
Konce švů zapošijeme. Sešijeme boční švy. Švové 
přídavky začistíme a rozžehlíme.

7  OLEMOVÁNÍ OKRAJŮ  
ROZPARKU 

Připravené lemovací proužky rozložíme a z rubu je 
přišpendlíme na okraje rozparku. Spodní konce 
proužků na konci rozparku podhrneme. Proužky 
přišijeme v šíři 1 cm v zažehlené hraně. Proužky 
otočíme kolem okrajů rozparku do líce a přistehu-
jeme. Lem v kraji prošijeme.

6 SEŽEHLENÍ LEMOVACÍCH 
PROUŽKŮ 

Lemovací proužky a složíme podélně na polovinu 
lícovou stranou ven a sežehlíme. Proužky opět roz-
ložíme naplocho. Podélné okraje proužků podhrne-
me vždy až k zažehlené hraně a sežehlíme. 

5  PŘEDNÍ STŘEDOVÝ ŠEV 
Přední díly položíme lícem k líci na sebe. Se-

špendlíme přední středový šev pod značkou pro 
rozparek a sešijeme. Konce švu zapošijeme. Pří-
davky na rozparku sestřihneme na šíři 7 mm a se-
žehlíme je do rubu. Zbývající švové přídavky začis-
tíme a rozžehlíme.

4  ZÁŠEVKY 
Záševky na předních dílech a zadním dílu od-

šijeme do špičky. Konce nití zauzlujeme. Prsní zá-
ševky sežehlíme dolů. Zadní záševky sežehlíme ke 
středu.
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12    ČLENÍCÍ ŠEV 
Spodní díl přišijeme lícem k líci k hornímu 

dílu, boční švy se stýkají. Švové přídavky společně 
začistíme a sežehlíme nahoru.

11    BOČNÍ ŠVY / SPODNÍ DÍL 
Přední a zadní spodní díl položíme lícem 

k líci na sebe. Boční švy sešpendlíme a sešijeme. 
Přídavky začistíme a rozžehlíme.

10   HORNÍ OKRAJE  
SPODNÍCH DÍLŮ 

Na předním spodním dílu složíme záhyby ve směru 
šipek a přistehujeme je na švový přídavek. Horní 
okraj zadního spodního dílu mezi hvězdičkami na-
řasíme, to znamená, že okraj prošijeme dvakrát 
vedle sebe velkými předními stehy a necháme pře-
sahovat dlouhé konce nití. Spodní nitě stáhneme 
tak, aby šířka spodního dílu odpovídala šířce hor-
ního zadního dílu. 

15    ZÁLOŽKA 
Přídavek záložky začistíme, sežehlíme  

do rubu a v kraji přišijeme.
14    VSAZENÍ RUKÁVŮ 

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do prů-
ramků, přitom dbáme na následující body: Příčné 
značky 5 na rukávu a předním dílu se stýkají. Ru-
kávový šev se stýká s bočním švem, příčná značka 
na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. 
Přebytečnou šíři rukávové hlavice rovnoměrně roz-
dělíme. Rukávy přistehujeme a přišijeme. Švové 
přídavky společně začistíme a v partii rukávové 
hlavice je sežehlíme do rukávů.

13   UŠITÍ RUKÁVŮ 
Sešijeme rukávové švy. Konce švů zapo-

šijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme. Přídavky 
rukávových záložek sežehlíme do rubu, podhrneme 
je na poloviční šíři, přistehujeme a z líce přišijeme 
podle vyznačení ve střihu, přitom necháme část 
švu nesešitou pro navléknutí gumy. Gumu navlék-
neme a konce sešijeme v ruce, hotový obvod:  
vel. 44: 21 cm, vel. 46: 22 cm, vel. 48: 23 cm,  
vel. 50: 24 cm, vel. 52: 25 cm. Otvory ve švech 
zašijeme v ruce.
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