
Velikost asi 40 x 30 cm

Látky & materiál
Doporučený materiál: poněkud pevnější 
bavlněné látky 
vzorované renforcé na vnější stranu, jed-
nobarevný popelín na vnitřní stranu
Tip: Místo popelínu použijeme na vnitřní 
stranu omyvatelnou látku.

Batoh dd

Spotřeba látky

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

vzorovaná
+ jednobarevná

140
55⅛

0,65
¾

Pouze ze vzorované látky 
h horní popruh 2x
 j spodní popruh 2x

Pracovní postup
n Jednobarevné díly batohu přistehuje-
me rubem k rubu na odpovídající vzoro-
vané díly. Díly dále zpracováváme jako 
jednu vrstvu látky. 
n Přední kapsa: Přídavek jednoho po-
délného okraje na horním a spodním dí-
lu kapsy (díly e a f) sežehlíme do rubu. 
Pod sežehlené okraje kapsy přistehuje-
me zip dlouhý 22 cm tak, aby byly zoub-
ky vidět, zip začíná a končí 2,5 cm vedle 
bočních okrajů dílů kapsy. Zip v kraji při-
šijeme. Na spodním okraji kapsy vyzna-
číme střed. Krátké strany légy kapsy seši-
jeme lícem k líci. Přídavek na jednom 
podélném okraji sestřihneme na šíři 
7 mm a sežehlíme do rubu. Druhý podél-
ný okraj légy kapsy přišijeme lícem k líci 
k vnějšímu okraji kapsy, přitom přídavek 
légy na rozích kapsy nastřihneme, šev lé-
gy se stýká se značkou na spodním okra-
ji kapsy. Švové přídavky sestřihneme, 
společně je začistíme a sežehlíme do lé-
gy. Kapsu položíme v místě stykové linie 
na přední díl batohu, sežehlený okraj lé-
gy přišpendlíme a v kraji přišijeme. Otvo-
rem v koncovce na jezdci zipu prostrčí-
me stužku a konce stužky zauzlujeme. 
n Popruhy: Z molitanu odstřihneme pro 
popruhy 2 díly dlouhé 36 cm a 2 díly 
dlouhé 27,5 cm, široké vždy 2,5 cm. Moli-
tan položíme z rubu na popruhy, přídav-
ky na podélných okrajích otočíme kolem 
okrajů molitanu a přistehujeme, na 
spodních dílech popruhů přistehujeme 
do rubu i jednu krátkou stranu. Na po-
pruhy položíme přes podhrnuté okraje 
stuhu, na podhrnuté krátké straně po-
pruhů stuhu podhrneme. Stuhu v kraji 
přišijeme. Horní popruhy přistehujeme 

Další materiál: molitan na popruhy, 
tloušťka 3 mm; stuha na popruhy, šíře 
2,5 cm: 1,50 m; stužka na jezdec zipu, šíře 
1,5 cm: 0,15 m; plastové zipy (se širokou 
kolejničkou): 1x dlouhý 60 cm a 1x dlou-
hý 22 cm; 2 spony na popruhy (jednodíl-
né), šíře 2,5 cm 

Stříháme
Schematický střih
Podle schematického nákresu zhotoví-
me papírový střih předního a zadního dí-
lu batůžku (a) ve skutečné velikosti. Stři-
hový díl a přišpendlíme na látku podle 
polohového plánu. Díly b až j vyznačíme 
přímo na látku.

Přídavky na švy
na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů 
b až j jsou přídavky již zahrnuty.
Stříháme
Ze vzorované/jednobarevné látky
a díl batohu 2x, střed v přehybu látky
  (schéma)
b dno 1x
c boční díl 2x
d léga (zapínání) 2x
e spodní díl kapsy 1x
f horní díl kapsy 1x
g léga na kapsu 1x

Polohový plán
pro látku šíře 140 cm

Stříháme z dvojité 
vrstvy látky, lícová 
strana leží uvnitř. 

vzorovaná/jednobarevná látka

Rozměry dílů b – j

Délka (cm / ins) Šířka (cm / ins)

b 33
13

17
6¾

c 21
8¼

17
6¾

d 64
25¼

9,5
3 ¾

e 14
5½

27
10⅝

f 5
2

27
10⅝

g 79
31⅛

6
2⅜

h 36
14⅛

5,5
2⅛

j 29
11⅜

5,5
2⅛

Schematický nákres
Rozměry v centimetrech
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mezi vyznačenými příčnými značkami 
na horní okraj zadního dílu batohu, stu-
ha leží navrchu. Nesešité konce spod-
ních popruhů přistehujeme vždy s od-
stupem 2 cm od vyznačené boční švové 
linie ke spodnímu okraji dílu batohu. 
Konce horních popruhů otočíme v délce 
4 cm kolem středních částí spon, podhr-
neme je a přišijeme. 
n Zbytek stuhy složíme jako poutko tak, 
aby konce ležely vedle sebe a uprostřed 
se vytvořila špička. Konce poutka přiste-
hujeme mezi popruhy na horní okraj dílu 
batohu, délka hotového poutka = 7 cm. 
n Přídavek na jednom podélném okraji 
lég zapínání (díl d) sežehlíme do rubu. 
Pod sežehlené okraje lég přistehujeme 
dlouhý zip tak, aby byly zoubky vidět. 
Zip v kraji přišijeme. Ke koncům lég zapí-
nání přišijeme lícem k líci boční díly. Švo-
vé přídavky sežehlíme do bočních dílů. 
Sesazovací švy v kraji prošijeme. 
n Boční díly s légami zapínání přišijeme 
vždy lícem k líci k bočním a horním okra-
jům předního a zadního dílu batohu, při-
tom začínáme a končíme přesně na vy-
značené spodní švové linii dílů batohu, 
na horním okraji zadního dílu batohu 
přichytíme popruhy a poutko. Švové pří-
davky sežehlíme do dílů batůžku. Švy 
v kraji prošijeme. 
n Ke spodním okrajům dílů batohu při-
šijeme dno (díl b). Spodní díly popruhů 
provlékneme sponami.


