Pro švadlenky
Každá švadlenka potřebuje mít kam ukládat své pomůcky na ši . Proto je tato kapitola
pitola zařazenaa na úplný
úp ý
sto k ukládání. Jako
začátek knížky. I mé dcery mto začínaly. Vždyť pomůcky na ši si zaslouží důstojné místo
ásným dárkem.
dárkkem.
bonus je zařazena taška, kterou můžeš ušít z jakéhokoliv vzoru, a vždy bude krásným

Jehelníček
Technika: ruční nebo strojové ši
Délka ši : cca 1,5–2 hodiny náročnost: dva špendlíky
Materiál: bavlněná látka s mo vem knoflíků, jednobarevná žlutá látka,
a,
plsť, ronopast, jehla, nit, knoflík, nůžky, špendlíky
Spotřeba: 21 × 13 cm z: hlavní látky (knoflíčky) – z podšívky (žlutá) –
ronopast, dále 13 × 17 cm na vnější (menší) kapsičku (knoflíky),
17 × 21 cm na vnitřní kapsičku (látka knoflíky), 4 × 18 cm na poutko

A Připrav si dva obdélníky látky –
u mne modrá s knoflíčky na líc,
žlutá na vnitřní část a stejně velký
díl ronopastu.

B Dále si připrav z látky, ze které je
střižen lícový díl – jeden obdélník
velký 13 × 17 cm a druhý
17 × 21 cm,oba sežehli na polovinu
(hledí na sebe rubové strany).
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C Přeložené strany prošij na patku.

E Menší kapsičku na lícové
látce prošij na polovinu.

D Na rubovou žlutou látku přižehli
ronopast. Kapsy přišij na rubový a lícový
díl, tak jak vidíš na fotografii. Použij
entlovací steh.

F Plsť nastříhej na 4 stejné
dílky. Pokud máš, použij
entlovací – zubaté nůžky.

G Vyzkoušej, zda jsou nastříhané obdélníčky o trošku menší než vnitřní díl
jehelníčku.

H Připrav si poutko z proužku 4 cm
širokého a 18 cm dlouhého –
hotová šířka je 1 cm. Střed pásku
slož v pravém úhlu podle fotografie.

K Poutko našpendli na vnitřní díl jehelníčku. Opět
Můžeš poutko přientlovat, aby se

I Druhou stranu slož tak, aby
vznikla úhledná špička.

J Kde prošít, ukazuje na
fotografii položený špendlík.

pomůže fotografie.
při další manipulaci třeba neposunulo.

L Na takto připravený vnitřní

M Obdélník na patku prošij,

přišpendli lícem na líc i druhý
obdélník látky. Všimni si, že na
jedné straně je prošitá kapsička
a na druhé přientlované poutko.

nezapomeň nechat otvor na
otočení. Na fotce jej označuje
místo, kde jsou vložené nůžky.
Rožky sestřihni. Vynechaným
nesešitým místem otoč jehelníček
na líc.
Jehelníček
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N Jehelníček přežehli a nezapomeň podhrnout

P Do středu jehelníčku z vnitřní strany přišij plstěné

nesešitý otvor.

obdélníky.

R Vyzkoušej, kam je třeba přišít knoflík.
O Jehelníček po obvodu prošij – můžeš buď na
patku, nebo při krajíčku. Poutko nezapomeň
odklopit směrem ven, tak jak vidíš na fotce.

Q Jehelníček sežehli na polovinu.
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S Na lícovou stranu, ke dvojité kapsičce přišij knoflík.

Obal na nůžky
Technika: ruční nebo strojové ši
Délka ši : cca 1 hodina
čka,
Materiál: dvě bavlněné látky, ronopast, nůžky, žehlička,
špendlíky
vky
Spotřeba: obdélník 21 × 30cm z hlavní látky, z podšívky
(knoflíky) a z ronopastu

A Připrav si dva obdélníky
z bavlněných látek a jeden stejně
veliký z ronopastu.

B Na jeden obdélník bavlněné

D Oba obdélníky na sebe našpendli lícem na líc.

E Na patku prošij, nezapomeň

F Obal protoč nesešitým otvorem

vynechat nesešitý otvor na

na líc. Podhrň a našpendli nesešitý
otvor. Obal přežehli.

otočení – na fotce v místě, kde jsou
nůžky. Přesah látky odstřihni.

G Opět na patku celý obvod z líce

látkyy nažehli z rubu ronopastovou
p
výst
vvý
výstuž.
sttuž
u.

C Na vyztužený obdélník látky si
překresli zaoblení vzoru. Vystřihni.

prošij.

Obal na nůžky
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H Podle střihu si vyznač, kde se

K Podle linie proši

přehni díl tak,
jak vidíš na fotce, a opět přežehli.

M Přehni poslední část obalu na

L Obal otoč na zadní stranu a při

N Na patku nebo při kraji
přehnutou část prošij a zároveň
prošij dno.

přední díl a přežehli.

bude díl přehýbat.

I Podle vyznačenéhoo přehnu si
díl sežehli první část.

J Na patku nebo při kraji
přehnutou část prošij.
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krajíčku prošij. Nezapomeň
zapošívat!

Obal na sešit
Technika: ruční nebo strojové ši
Délka ši : cca 2,5 hodiny Náročnost: dva špendlíkyy
Materiál: dvě bavlněné látky, obrázek s mo vem šii , nůžky,
špendlíky
Spotřeba: pro naši velikost diáře 24 × 35 cm z hlavní
ní látky
(knoflíková) 2×, 1× z podšívkové (žlutá), 5 × 30 cm na
zavazování

D Sežehli podle fotografie rub na
A Sešit, na který chceš ušít obal, si

F Obě klopy přilož na lícovou
stranu podšívky (žlutá látka).

rub. Zažehlený rozměr bude
24 × 8,5.

důkladně změř. Viz kapitola
Techniky a nezapomeň přičíst
3,5 cm na švové přídavky

B Nastříhej si 2× daný obdélník

E Oba vzniklé díly sežehli podle
fotografie. Vzniknou

G Celý obdélník oentluj.

klopy obalu.

z lícové látky (u mne látka
s knoflíky), 1× z podšívky (žlutá)
a pruh 5 cm široký a 30 cm dlouhý.

C Jeden obdélník z hlavní látky sežehli
na polovinu rub na rub. Zažehlený
obdélník bude mít 24 × 17,5 cm. Po
zažehlené linii rozstřihni na dva
stejné obdélníky.

H Pohled na vnitřní díl s klopami.
Obal na sešit
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I Vyzkoušej, jak obal na sešit sedí. Měl by
být větší – je to tak správně.

M Kapsičku protoč, podhrň a sešpendli nesešitou část a přežehli.

J Ušij kapsičku na přední díl. Připrav si
zvolený mo v a stejně velký obdélník
z jednobarevné látky.

N Kapsičku si našpendli na hlavní díl.

K Polož látky lícem na líc.

L Na patku prošij. Vynechej část nesešitou
na otočení. Sestřihni rožky a celý obdélník
oentluj.
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Obal na sešit

O Přišij ji na látku, horní okraj nechej nesešitý.

P Připrav si podle návodu v technikách proužek.
Rozstřihni ho na dvě 15cm čás . Našpendli na
hlavní díl (ten s kapsičkou) přesně v polovině
pro sobě. A na takto připravený hlavní díl přilož
lícem na líc vnitřní díl – to je ten s klopami.

S Celý obal po obvodu při krajíčku prošij. Přišité pásky na
zavázání dej stranou tak, jak vidíš na fotce. Opět obal přežehli.

Q Důkladně k sobě sešpendli.
li. Tam, kde je na
nými špendlíky,
fotce fix – mezi dvěma červenými
ení.
bude nesešité místo na otočení.

R Obdélník na patku prošij. Nezapomeň
zapošívat a vynechat nesešitéé místo. Sestřihni
rožky. Celý obdélník, kromě nesešitého místa,
oentluj. Nesešitým místem protoč obal na líc.
Nesešitý okraj podhrň dovnitř.
tř. Obal přežehli.
né i trošku
V tomto bodě je velmi vhodné
napařovat.

T Hotový obal.

Obal na sešit
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Taška
Technika: strojové ši
Délka ši : cca 3–4 hodiny Náročnost: tři špendlíky
Materiál: tři druhy bavlněné látky, ronopast, jednostranně
nažehlovací vlizelín, knoflík, magnet, špendlíky, nůžky,
žehlička

A Připrav si dva obdélníky z hlavní látky,
dva z látky na podšívku a dva z ronopastu
o velikos 40 × 32 cm. Ronopast rovnou
nažehli na podšívkové díly.

D Ušij také dvě jednoduché
kapsičky z hlavní látky, stejných
rozměrů jako v předchozím
kroku.

F Na jeden lícový obdélník také
narýsuj do dvou rohů čtverečky
5 × 5 cm. Vystřihni je. Poté našij
kapsu. Tentokrát jsme zvolily kapsu
ze stejné látky, jako je hlavní díl.
Kapsička se tak stala téměř
„neviditelnou“. Můžeš kapsičku
také na několika místech prošít
a rozdělit např. na tužky.

B Připrav si dva obdélníky z hlavní látky a dva obdélníky z další bavlněné látky
(ty na fotce chybějí a jsou z látky s knoflíky).

C Podle návodu v kapitole
Techniky ušij dvě jednoduché
kapsičky z knoflíkové látky
vyztužené vlizelínem. Z obdélníku
30 × 40 – hotová velikost
cca 30 × 20 cm. A 34 × 30 cm –
hotová velikost 17 × 30 cm.
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E Kapsičku našij na obdélník
vyztužený ronopastem. Zároveň si
do rohů narýsuj čtverec 5 × 5cm.
Stejně našij kapsičku i na druhý
obdélník vyztužený ronopastem.
Narýsované čtverečky vystřihni.

G Na druhý obdélník z hlavní látky
našijeme kapsičku z knoflíkové látky,
tentokrát ovšem bude na zapínání
magnetem. Krom předšité kapsičky si
tedy připrav ještě magnet a dva
kousky ronopastu na podložení.

H Nejdříve podle návodu v kapitole
Techniky nasaď slabší magnet na
horní část kapsičky. Kapsičku
přežehli, ale magnetu se vyhni.

L Máš připravené oba hlavní díly.
Všimni si, jaký je rozdíl mezi našitou
kapsičkou ze stejné látky, jako je
hlavní díl, nebo z jiné látky.

N Připrav si také poutko na knoflík

I Kapsičku našpendli na hlavní díl
tak, aby magnet směřoval
k podložce.

z pruhu látky 7 cm široké a 15 cm
dlouhé.

M Připrav si dva popruhy z pruhů látky široké 12 cm a dlouhé 55 cm.
Podžehli také vlizelínem. Hotové popruhy mají šířku 3 cm a délku 55 cm.
Prošij po obou stranách.

J Kapsičku při kraji přišij. Horní okraj
nesešívej. Magnet hledí na líc látky.

K Označ si místo, kam nasadit
druhý díl magnetu, a magnet
nasaď.

O Připravený popruh si našpendli na hlavní díl. Pravítkem si změř, aby byly
pravidelné rozestupy.

Taška
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S Oba hlavní díly našpendli na sebe lícem na líc.
P Popruhy při krajíčku přišij
k hlavnímu dílu.

Q Přišité popruhy na obou dílech
by měly být přesně pro sobě. Viz
fotografie.

T Díly důkladně urovnej a našpendli. Obdélníky prošij na patku na třech
stranách. Nechej nesešité vystřižené čtverečky a horní okraj.

R Na díl s kapsičkou na magnet si
mezi popruhy našpendli ušité
knoflíkové poutko.
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U Rohový čtvereček poskládej podle fotografie. Našpendli a můžeš si
naznačit trasu proši . To samé udělej i s druhou stranou.

V Oba rožky odšij. Tašku protoč na líc. Vidíš, že
díky odši dostala hloubku.

Y Odšij rožky stejně jako u hlavního dílu.

W Oba podšívkové díly – ty podžehané
ronopastem – našpendli lícem k líci.

Z Ušitý hlavní i podšívkový díl do sebe vzájemně nasoukej.
Podívej se na fotografii. Dávej pozor na popruhy a poutko.
Musí se schovat dovnitř.

X Na patku sešij obě kratší strany. Spodní stranu
sešij pouze v délce cca 10 cm po obou stranách.
Ve spodní čás musí zůstat nesešitý otvor na
otočení.

\ Oba švy si sesaď k sobě na obou stranách a začni špendlit.
Taška
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] Špendlení neošiď. Obě čás

a Taška otočená na líc.
důkladně urovnej

a našpendli.

^Sešpendlený okraj na patku prošij. Nesešitým
okrajem v podšívce tašku protoč na líc.

`Detail na sesazení hlavního dílu a podšívky.
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b Podšívku urovnej dovnitř do tašky.

c Okraje tašky pěkně srovnej a našpendli. Okraj
přežehli, bude se

lépe prošívat.

e Detail. Kudy šít v okolí poutek
a popruhů.

g Vytáhni z tašky podšívku a podhrň
a našpendli nesešitý otvor.

h Otvor při krajíčku
prošij. Podšívku urovnej
zpátky do tašky.

d Horní okraj na patku prošij.
Postupně odstraňuj špendlíky.

i Hotová taška.

j nší taš

f Vyměř si, kam přišít knoflík.
Našij ho na přední díl.

čku
na jehelníček
a pouzdro na
nůžky můžeš
také ušít
podle postupu
uvedeného
u letní tašky.

Taška
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