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

Velikosti 44, 46, 48, 50, 52
Délka od pasu: 68 cm
Rukávy jsou delší asi o 5 cm.

Látky & materiál
Doporučený materiál: elastický žerzej v 
kombinaci s bavlněnýn tylem. Tento 
model šijeme pouze ze žerzejových látek.  
Originální látka: elastický žerzej (I), 
bavlněný tyl (II) 
Další materiál: „skrytý“ zip dlouhý 60 cm a 
speciální patka na všívání skrytých zipů; 
zbytek vlizelínu G 785; dvojitá jehla

409 Šaty ●●●●

Stříhání
Papírový střih
Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. 
Šipky vyznačené na dílu 25 platí pro vel. 
44. Pro ostatní velikosti posuneme šipky 
v souladu s liniemi pro příslušnou veli-
kost k zadnímu středu. Střihové díly při-
špendlíme na látku podle polohového 
plánu.  
Přídavky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a zálož-
ky rukávů (záložky rukávů rozšíříme do 
stran) 4 cm
Stříháme 
Z látky I
21  přední díl s přinechaným  

rukávem 1x, střed v přehybu látky
22  zadní díl s přinechaným  

rukávem 2x
23  spodní díl rukávu 2x
25  límec 1x, střed v přehybu látky
26 kapsový váček 4x
Z látky II
24  přední vsadka 1x,  

střed v přehybu látky
Výztuha: Na okraje rozparku na zip na-
žehlíme proužky vlizelínu široké asi 2 cm 
(rubová strana látky).

Pracovní postup
Při sešívání švů leží lícové strany látky na 
sobě. Všechny linie na střihových dílech 
přeneseme stehovací nití na lícovou stra-
nu látky.
Upozornění: Švy na pružných látkách seší-
váme speciálním elastickým stehem nebo 
úzce nastaveným obnitkovacím stehem. 
Přídavky rukávových záložek přišíváme 
dvojitou jehlou, aby okraje zůstaly pružné.  

1 Ramenní švy / Vrchní rukávové švy:
Zadní díly položíme lícem k líci na přední 

díl. Sešpendlíme ramenní švy a v jednom sle-
du vrchní rukávové švy a sešijeme, číselná 
značka 1. Švové přídavky společně začistíme 
a sežehlíme dozadu. 
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rubu a z líce je přišijeme dvojitou jehlou v 
šíři 3,5 cm (3a).

4 Kapsy ve švu:
Na přídavky průhmatů kapes na-

špendlíme lícem k líci kapsové váčky. 
Váčky přišijeme přesně podél vyznače-
ných švových linií.

Kapsové váčky sežehlíme dopředu, sešije-
me je a začistíme (4a).
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Stručný přehled všech kroků
 1  Ramenní švy / Vrchní rukávové švy
 2 Spodní díly rukávů
 3  Boční švy a spodní rukávové švy / 

Rukávové záložky
 4  Kapsy ve švu
 5 Límec / Ušití záhybů
 6 Sežehlení a přistehování záhybů
 7 Přišití límce
 8 Přední vsadka
 9  Zip / Zadní středový šev
10 Přišití límce na vnitřní straně
11 Záložka

Velikost 44 46 48 50 52

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka I 140 3,00
55 3¼

Látka II 140 0,45
55 ½

Spotřeba látky
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1 

2 Spodní díly rukávů:
K rukávům přišpendlíme lícem k líci 

spodní díly rukávů a přišijeme, číselná znač-
ka 4. Švové přídavky společně začistíme a 
sežehlíme dolů.

3 Boční švy a spodní rukávové švy / Ru-
kávové záložky:

Sešpendlíme boční švy a v jednom sledu 
spodní rukávové švy, švy sešijeme, číselná 
značka 5, průhmaty kapes necháme neseši-
té (3). Přídavky začistíme a rozžehlíme. Pří-
davky rukávových záložek sežehlíme do 

Díly 21 až 26
vel. 44 
vel. 46 
vel. 48 
vel. 50 
vel. 52 

Přehled střihových dílů

4a 
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5Límec / Ušití záhybů:
Přídavek na horním okraji límce začistí-

me. Záhyby složíme vždy lícem k líci a seši-
jeme je od zadního okraje límce až k šipce 
(rubová strana látky).  
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6Sežehlení a přistehování záhybů:
Záhyby otočíme dolů a švy záhybů se-

žehlíme. Záhyby přistehujeme na zadní 
okraje. 
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Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř. Čárkovaně vyznačené díly 
položíme na látku popsanou stranou dolů. Díly 23 a 25 vystřihneme z rozloženého zbytku 
látky. Díly 23 vystřihneme zrcadlově.

Polohové plány
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7Přišití límce:
Límec přišpendlíme lícem k líci na vý-

střih a přišijeme, číselná značka 2. Švové pří-
davky sestřihneme na šíři 7 mm, společně je 
začistíme a sežehlíme do šatů.

8Přední vsadka:
Přední vsadku složíme podél linie přehy-

bu rubem k rubu a sežehlíme. Okraje seste-
hujeme. Vsadku přišpendlíme v rubu mezi 
příčnými značkami (číselná značka 3) přes 
límec na okraj výstřihu na předním dílu. 
Vsadku přišijeme těsně vedle sesazovacího 
švu límce. 

čeném okraji rozparku  (9). Zip přišijeme 
pomocí speciální patky těsně vedle zoub-
ků. Stejným způsobem přišijeme zip i na 
druhý okraj rozparku. Na obou okrajích 
rozparku přišijeme zip odshora až ke znač-
ce pro rozparek (9a). Speciální patka zabra-
ňuje tomu, aby se zoubky zipu při šití sro-
lovaly. Sešijeme zadní středový šev 
odspodu až k zipu (9b).

9Zip / Zadní středový šev:
Zadní okraje šatů začistíme. Pod zadní 

díly přišijeme „skrytý“ zip: Zip rozevřeme a 
jednu tkanici zipu přišpendlíme vrchní 
stranou dolů na švový přídavek okraje roz-
parku. Zoubky začínají na vyznačeném 
horním okraji límce a leží přesně na vyzna-

9 9b 9a 

10Přišití límce na vnitřní straně:
Přídavek na horním okraji límce oto-

číme od zipu v délce asi 9 cm do rubu 
a v ruce přišijeme. Přídavky zadního rozpar-
ku otočíme do rubu a v ruce přišijeme na 
horní okraj. 

11Záložka:
Přídavek záložky začistíme, sežehlíme 

do rubu a v ruce volně přišijeme. 
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Není-li v návodu uvedeno jinak, leží při stehování a sešívání švů lícové strany látky na sobě.  
Začátek a konec švu zapošijeme zadními stehy. Švové přídavky začistíme obnitkovacím nebo overlockovým stehem.

lícová strana látky podšívkavýztuharubová strana látky
Takto označené nákresy se mohou  
v detailech lišit od originálního modelu.


