
Taštičkový adventní kalendář 

Materiál: různé látky (např. vlizelín, 
plsť, bavlna, plátno); široké stuhy; prým-
kové porty; lepenkové šablony „číslice + 
značky“ (Rayher); oboustranně nažehlo-
vací vlizelín (Freudenberg); barevně la-
dící šicí nitě; stříbrná šňůrka; průsvitný 
papír; tužka; nůžky 
Pracovní postup: Pro přední a zadní 
stranu taštičky vystřihneme z látky 2 díly 
v požadované velikosti taštičky, přitom 
na horním okraji přidáme 3 cm na zálož-
ku a na zbývajících okrajích 1,5 cm na švy. 
Přední a zadní díl taštičky položíme lícem 
k líci na sebe a sešijeme v šíři 1,5 cm, hor-
ní okraj necháme nesešitý. Taštičku obrá-
tíme a vytvarujeme rohy. Švové přídavky 
začistíme obnitkovacím stehem. Horní 
okraj sežehlíme dvakrát v šíři 1,5 cm do 
rubu a v kraji přišijeme. Pro ucha odstřih-
neme z látky dva pruhy v požadované 
délce, šířka odpovídá dvojité šířce ucha 
plus přídavek na šev 2 cm. Látkové pruhy 
složíme vždy podélně na polovinu lícem 
dovnitř a podélné okraje sešijeme v šíři 
1 cm. Pruhy obrátíme a sežehlíme. Z rubu 
přišijeme na každý díl taštičky konce jed-
noho ucha. Místo látkových pruhů může-

me jako ucha přišít široké stuhy nebo 
porty. Na některé taštičky přišijeme vá-
noční motivy a čísla, viz foto modelu. 
Předlohy vykopírujeme na průsvitný pa-
pír a na kopírovacím stroji zmenšíme ne-
bo zvětšíme podle potřeby. Jako předlo-
hu pro čísla použijeme šablony. Předlohy 
vykopírujeme vždy na papírovou stranu 
oboustranně nažehlovacího vlizelínu 
a vystřihneme po obvodu s dostatečně 
velkými přídavky. Předlohy nažehlíme na 
rubovou stranu zvoleného kousku látky 
(vlizelín, třpytivá látka nebo vzorovaná 
bavlněná látka), čísla nažehlíme na plsť. 
Motivy vystřihneme přesně podél kon-
tur, nažehlíme vždy na přední stranu taš-
tičky a přišijeme hustě nastaveným ob-
nitkovacím nebo prošívacím stehem. 
Náš tip: Motivy aplikujeme ještě před se-
šitím dílů taštičky. K uchům taštiček, na 
které jsme nepřišívali žádné číslo, přivá-
žeme stříbrnou šňůrkou příslušná lepen-
ková čísla. 


