
Velikost: asi 37 x 25 cm

Látky & materiál

Doporučený materiál: bavlněné látky, 
teplákovina 
Originální látka: příčně pruhovaná teplá-
kovina, k tomu jednobarevné renforcé  
jako podšívkovina

Další materiál: vlizelín H 410; 4 nýtovací 
očka, průměr 11 mm; provaz nebo šňůr-
ka, průměr  9 mm: 1,50 m (ucha); kožená 
nášivka, asi 6 x 4 cm nebo zbytek kůže 
uvedených rozměrů  

Stříhání

Schematický střih
Podle schematického nákresu zho- 
tovíme papírový střih dílu tašky a ve 
skutečné velikosti. Papírový střih při-
špendlíme na látku podle polohového 
plánu. 

Přídavky na švy
Ve schematickém střihu jsou již zahrnu-
ty přídavky na švy v šíři 1,5 cm.
Stříháme
Z látky
a díl tašky 2x
Z podšívkoviny (k linii podšívky)
a díl tašky 2x
Výztuha: Na látkové díly  tašky nažehlí-
me nad linií přehybu pruhy výztuhy  
široké 6,5 cm (na rubovou stranu látky). 

Pracovní postup

Tašku ušijeme podle postupu v článku na 
burdastyle.cz. Pro dno odšijeme rohy dílů 
tašky v šíři 8 cm, viz krok 7. Očka přinýtuje-
me vždy ve vzdálenosti 2 cm od horního 
okraje tašky. Nášivku resp. zbytek kůže při-
šijeme na přední střed tašky ve vzdálenosti 
asi 4 cm od horního okraje. Provaz resp. 
šňůrku zauzlujeme pro ucha v délce 46 cm. 
Otvor ve švu podšívky zašijeme v ruce. 

Malá plážová taška

Spotřeba látky

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 145
57

0,45
½

Podšívko-
vina

140
55

0,40
½

Schéma dílu tašky a
Rozměry včetně švových přídavků
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podšívka

přehyb

Velikost: asi 57 x 40 cm

Látky & materiál

Doporučený materiál: bavlněné látky, 
teplákovina 
Originální látka: příčně pruhovaná teplá-
kovina, k tomu jednobarevné renforcé ja-
ko podšívkovina

Velká plážová taška

Další materiál: vlizelín H 410; 4 nýtovací 
očka, průměr 14 mm; provaz nebo šňůr-
ka, průměr 12 mm: 2,00 m (ucha); kože-
ná nášivka, asi 8 x 5,5 cm nebo zbytek 
kůže těchto rozměrů   

Stříhání

Schematický střih
Podle schematického nákresu zhotoví-
me papírový střih dílu tašky a ve sku- 
tečné velikosti. Papírový střih při- 
špendlíme na látku podle polohového 
plánu. 

Přídavky na švy
Ve schematickém střihu jsou již zahrnu-
ty přídavky na švy v šíři 1,5 cm.
Stříháme
Z látky
a díl tašky 2x
Z podšívkoviny (k linii podšívky)
a díl tašky 2x
Výztuha: Na látkové díly tašky nažehlí-
me nad linií přehybu pruhy výztuhy ši-
roké 6,5 cm (na rubovou stranu látky).  

Pracovní postup

Tašku ušijeme podle postupu v článku na 
burdastyle.cz. Pro dno odšijeme rohy dí-
lů tašky v šíři 12 cm, viz krok 7. Očka přiný-
tujeme ve vzdálenosti 3,5 cm od horního 
okraje tašky a 13,5 cm od předního resp. 
zadního středu. Nášivku resp. zbytek ků-
že přišijeme na přední střed tašky 
ve vzdálenosti asi 5 cm od horního okraje 
tašky. Provaz resp. šňůrku zauzlujeme 
pro ucha v délce 52 cm. Otvor ve švu pod-
šívky zašijeme v ruce.

Spotřeba látky

Šířka látky cm
ins Spotřeba látky (metry / yds)

Látka 145
57

0,60
⅝

Podšívko-
vina

140
55

0,55
⅝

Schéma dílu tašky a
Rozměry včetně švových přídavků
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