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Polštář pro psa

průměr 65 cm, výška 19 cm

Předlohu kosti najdete vyznačenou 
šedou barvou pod textem.

Spotřeba: 
Povlak: vlněný flanel (vzor kohoutí sto
py), šíře 140 cm: 0,70 m; bavlněný kepr 
šíře 140 cm: 0,35 m; jemný zelený man
šestr šíře 140 cm: 0,50 m; zbytek světle 
modré bavlněné látky, 25 x 70 cm; zby
tek červeného manšestru, 20 x 25 cm; 
1 zip dlouhý 75 cm; oboustranně nažeh
lovací vlizelín; šicí nitě 
Vnitřní polštář: kaliko šíře 140 cm: 
1,15 m; polystyrénové kuličky 
Přídavky na švy:
na všechny okraje 1 cm
Stříháme:
Z flanelu:
a) kruh pro horní díl povlaku, průměr 

65 cm
Z kepru:
b) 2 půlkruhové díly pro spodní díl  

povlaku, poloměr 32,5 cm
Ze zeleného manšestru:
c) 2 boční díly povlaku, dlouhé 102 cm, 

široké 19 cm
d) 2 légy dlouhé 65 cm, široké 4 cm 
e) ucho dlouhé 30 cm, široké 9 cm,  

hotová šíře 4,5 cm
Ze světle modré látky:
 – 2 légy dlouhé 65 cm, široké 3,5 cm
 – 4 proužky dlouhé 65 cm, široké 1,5 cm 
Z kalika: díly a, b, c 
Pracovní postup:
n Na horní díl povlaku vyznačíme krej
čovskou křídou střed podélně ve směru 
vlákna a napříč ke směru vlákna, mezi 
tyto linie vyznačíme v rovnoměrných 
odstupech diagonální linie (= 8 kruho
vých výsečí). Okraje lég (z manšestru 
a světle modré látky) sežehlíme v šíři 
1 cm na rubovou stranu látky. Světle 
modré proužky složíme rubem dovnitř 
na poloviční šíři a sežehlíme. Proužky 
přistehujeme pod okraje lég z manšest
ru tak, aby hrany přehybu přesahovaly 

v šíři 7 mm. Na horní díl povlaku na
špendlíme nejprve světle modré légy 
tak, aby střed lég ležel na křídou vyzna
čených liniích. Okraje v kraji přišijeme. 
Na zbývající linie našpendlíme légy 
z manšestru olemované světle modrý
mi proužky a v kraji je přišijeme. 
n Přídavky na proužku pro ucho sežeh
líme na rubovou stranu látky. Ucho složí
me rubem dovnitř podélně na polovinu 
a sežehlíme. Okraje v kraji sešijeme resp. 
prošijeme. Ucho přišpendlíme dopro
střed na jeden boční díl povlaku a konce 
přišijeme v kraji, v šíři 4 cm a křížem.
n Předlohu kosti vykopírujeme. Zby
tek červeného manšestru rozstřihneme 
na 2 díly (10 x 25 cm) a díly sežehlíme 
pomocí oboustranně nažehlovacího 
vlizelínu rubem k rubu na sebe. Kost vy
střihneme, okraje začistíme hustým ob
nitkovacím stehem. Kost položíme po
dle fotografie modelu na horní díl 
povlaku a v ruce přišijeme.
n Spodní díly povlaku položíme lícem 
k líci na sebe a rovné okraje sešijeme na 
jednom konci v délce 5 cm, zbývající 
část okrajů necháme nesešitou jako roz
parek na zip. Boční díly sešijeme do 
dlouhého pruhu. Volné krátké strany 
pruhu položíme lícem k líci na sebe a na 
jednom konci je sešijeme v délce 4 cm, 
zbývající část je rozparek na zip. Boční 
díl přišijeme ke spodnímu dílu povlaku, 
okraje rozparku se přitom stýkají. Švové 
přídavky otočíme do bočního dílu, šev 
v kraji prošijeme. Přídavky rozparku se
žehlíme do rubu. Do rozparku všijeme 
skrytě zip. Zip rozevřeme. Boční díl po
vlaku přišijeme k hornímu dílu povlaku 
a podél švu jej v kraji prošijeme. Povlak 
obrátíme.
n Rovné okraje na spodních dílech 
z kalika sešijeme, asi 20 cm necháme ne
sešitých na obrácení a vyplnění. Boční 
díly sešijeme do kruhu a díl přišijeme 
k hornímu a spodnímu dílu z kalika. Díl 
obrátíme a vyplníme polystyrénovými 
kuličkami. Otvor ve švu zašijeme v ruce. 
Polštář z kalika vsuneme do povlaku.


