
Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40
Doporučený materiál: polyesterový šifon: 
šíře 150 cm, spotřeba 2,25 m

přemístíme cíp u náramenice (nejširší 
vodorovné linie) a vložíme jej dovnitř 
směrem k nejužší vodorovné linii 
(u průkrčníku-náramenice). 
n Nově vytvořenou délku náramenice 
(s vloženým cípem) sešijeme ve švové 
záložce 1 mm nad naznačeným okra-
jem náramenice. Tento krok vytvoříme 
u předního i zadního dílu.
n Náramenice předního a zadního dílu 
položíme lícem na sebe (záševky budou 
v rubové straně) a sešijeme je v kraji 
k sobě.
n Vnitřní průkrčníkové okraje u přední-
ho i zadního dílu obnitkujeme směrem 
od jedné náramenice k druhé nárameni-

ci (každou vrstvu samostatně).
n Okraje náramenic obnitkujeme (vždy 
dvě vrstvy dohromady) a šev roz žeh-
líme.
n Na náramenicích složíme 5 záhybků, 
které z rubu odšijeme 1 cm do předního 
dílu a 1 cm do zadního dílu.
n Vytvořené záhybky sežehlíme smě-
rem od průkrčníku a z rubové strany je 
ručním stehem přišijeme na nárameni-
ci, aby nedocházelo k jejich přetáčení.
n Růžky švových záložek u vnější stra-
ny náramenice podehneme a ruční ste-
hem skrytě přišijeme ke spodnímu dílu. 

Popis

Top je tvořen tzv. vodou, je bez bočních 
švů a bez zapínání. Sahá do pasu. Má 
stejný přední a zadní díl, díly jsou sešité 
v náramenicových švech. Na každé ná-
ramenici je vytvořeno 5 záhybků smě-
řujících k vnějšímu okraji.

Pracovní postup

Poznámka: Přední i zadní díl jsou tvaro-
vě stejné a stejně se i zhotovují.
n Na předním a zadním dílu odšijeme 
záševky (oblé tvary přiložit na sebe). 
n Přední i zadní díl přeložíme na polo-
vinu u nejširší vodorovné linie.
n Z obou stran předního i zadního dílu 

Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40
Doporučený materiál: polyesterový šifon: 

tentky umístěné na předních dílech 
u bočních okrajů.

Pracovní postup

n Na vrchním předním a zadním dílu 
složíme a sestehujeme záhybky a přes 
švovou záložku sešijeme. 
n Záhybky složíme tak, aby směřovaly 
od bočního okraje směrem ke středu, ve 
středu dílů vznikne lícový protizáhyb.
n V místě záhybků 1 mm nad naznače-
nou pasovou linií pomocně zajistíme 
polohu záhybků prošitím. 
n Přední a zadní díly sešijeme na boč-
ních okrajích, boční okraje obnitkujeme 
a roz žehlíme. 

šíře 150 cm, spotřeba 3,30 m; 2 plastové 
patentky; polyesterová atlasová stužka 
v barvě vrchního materiálu: šíře 1 cm, 
délka 107 cm (vel. 36), 112,25 cm (vel. 38), 
117,5 cm (vel. 40)

Popis

Zavinovací sukně sahá od pasu ke kot-
níkům, směrem k dolnímu okraji se roz-
šiřuje. Spodní přední díl je hladký, na 
vrchním předním a zadním dílu jsou 
vytvořeny záhybky směřující ke stře-
dům dílů (ve středech vzniká lícový 
protizáhyb). V pase je zapravena úz-
kým pasovým límcem uvnitř zpevně-
ným stužkou. Sukně se zapíná na pa-

Zavinovací sukně

n K pasovému okraji směrem do švové 
záložky našijeme stužku pro zpevnění.  
n Volné boční okraje a dolní okraj sukně 
začistíme na obnitkovacím stroji ste-
hem rimoldi.
n Pasový límec přiložíme lícem na líc 
sukně a předšijeme k pasovému kraji 
sukně. Pasový límec zahneme v krát-
kých stranách, obtočíme po délce kolem 
stužky, švovou záložku podehneme 
a přiložíme v místě předšití. Z rubové 
strany pasový límec ručně přišijeme 
v místě předšití. 
n Na pasový límec přišijeme u bočních 
švů patentky, které budou sloužit jako 
zapínání.

Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40
Doporučený materiál: tkanina viskóza/
elastan: šíře 150 cm, spotřeba 1,05 m;  
výztužný materiál – vlizelín: šíře 150 cm, 
spotřeba 0,3 m (šíře 90 cm, spotřeba 
0,35 m); 1 háček a očko; 1 zdrhovadlo:  
délka 40 cm

Popis

Dámské pouzdrové šaty přiléhavého 
tvaru jsou bez rukávů v délce nad kole-
na. Přední díl je tvarován pasovými zá-
ševky, které ostře navazují na prsní zá-
ševky směřující do průramků v místě, 

n Podsádku předního průkrčníku přilo-
žíme lícem na líc průkrčníku předního 
dílu a v průkrčníku předšijeme (šít od 
okraje střihu, nikoliv přes švovou zálož-
ku náramenice). 
n Přední díl v oblasti ramínek–sedla 
v šíři navolníme a předšijeme ramínko 
od náramenice k prsnímu záševku (šít 
od okraje střihu, nikoliv přes švovou zá-
ložku náramenice). 
n Podsádky zadního průkrčníku–prů-
ramku přiložíme lícem na líc průkrčníku 
zadního dílu a v průkrčníku předšijeme 
(šít od okraje střihu, nikoliv přes švovou 
záložku náramenice). 
n Zadní díly v oblasti ramínek v šíři  
navolníme a ramínka v návaznosti na 
průramek předšijeme (šít od okraje stři-
hu, nikoliv přes švovou záložku ná ra-
menice). 
n Švové záložky v průkrčnících a prů-
ramcích v místech zaoblení nastřihne-
me přes šíři těsně k linii šití. 
n Podsádky obrátíme do rubové strany 
šatů (okraje náramenic protáhneme me-
zi vrstvou šatů a podsádkou). 
n V průkrčnících a průramcích vymne-
me a zažehlíme výpustky do rubu.

n Náramenici předního a zadního dílu 
šatů (bez podsádek) přiložíme lícem na 
líc a sešijeme (dbát na přesnou návaz-
nost švů průkrčníku a průramku).
n Švové záložky ramenních švů šatů 
rozložíme a urovnáme pod podsádku.
n Švové záložky ramenních švů podsá-
dek podehneme dovnitř, urovnáme 
a dotykově sešijeme v ruce.
n Krátké strany podsádek zadních dílů 
z rubové strany šatů u prsního záševku 
podehneme a přišijeme v ruce na prsní 
záševek a k podsádce předního prů krč-
níku. 
n Krátké strany podsádek zadních dílů 
z rubové strany šatů u zdrhovadla po-
dehneme a přišijeme v ruce na tkanici 
zdrhovadla. 
n Podsádky zadního průkrčníku–prů-
ramku z rubové strany šatů bodově při-
šijeme na boční šev.
n V horní části zdrhovadla přišijeme 
z rubové strany šatů na zadní díly proti 
sobě háček a očko.
n Dolní okraj šatů začistíme na obnit-
kovacím stroji.
n Koncovou záložku podehneme v šíři 
4 cm, zažehlíme a přišijeme v ruce.

kde začíná ramínko. Zadní díly jsou tva-
rované pasovými záševky. Šaty mají 
hlubší oválný výstřih zapravený pod-
sádkami. Ramínka jsou širší, umístěná 
mezi rameno a paži. Šaty se zapínají 
v zadním středovém švu na skryté zdr-
hovadlo a háček s očkem.

Pracovní postup

n Podsádky průkrčníků a průramků vy-
ztužíme vlizelínem a dolní okraje začis-
tíme na obnitkovacím stroji. 
n Pasové záševky na zadních dílech 
odšijeme a sežehlíme k bočním okra-
jům. 
n Prsní a pasové záševky na předním 
dílu odšijeme (v návaznosti) a sežehlíme 
dolů (prsní záševky) a k bočním okrajům 
(pasové záševky). 
n Zadní díly sešijeme od hloubky roz-
parku k dolnímu okraji, okraje zadního 
středového švu začistíme a šev rozžeh-
líme.
n Do zadního rozparku v zadním stře-
dovém švu všijeme zdrhovadlo.
n Přední a zadní díly sešijeme na boč-
ních okrajích, okraje začistíme a švy 
rozžehlíme. 

Šaty

Top


