
Šaty Univers

Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů.  Je určený  pro začátečníky, jsou jednoduché ☺
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Všechny způsoby uvázání těchto šatů jsem 
ani nevyfotila. Určitě najdeš další možnosti…

https://www.youtube.com/watch?v=RSjxtIq1Rws
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Střih na šaty Univers

http://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/univers-saty-na-tisic-zpusobu/


 Overlock a základní šicí stroj s cik-cakem nebo jiným 
pružným stehem místo overlocku. 

 Nitě do barvy materiálu

 Gumičku 1 cm širokou se silikonovým proužkem na 
horní kraj

 Prádlovou gumu 0,5 -1 cm na spodní okraj 

 Krejčovské pomůcky

 Materiál na šaty:  Střih je vhodný na velmi pružné 
úplety jako je viskózový úplet, může být obyčejný, nebo 
bambusový a nebo třeba modal (buk). Můžeš ale 
použít i mikrovlákno ze 100% PES, pokud je úplet těžký, 
splývavý ale měkký a hodně pružný.

 Spotřeba materiálu: šíře 140 - 150 cm = 2,1 nebo 2,6 m 
podle způsobu položení + 25 cm na pásek.
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Velikost vyber podle obvodu hrudi (OH). 
S= výška 160 cm obvod hrudi 80 až 92 cm
M= výška 168 cm obvod hrudi 93 - 105 cm
L= výška 176 cm obvod hrudi 106 až 120 cm

Spodní okraj je konstruovaný na souměrnou postavu, pokud máš výrazný rozdíl mezi OH a OB, musíš spodní okraj 
upravit, aby to držel nebo neřezal přes boy.
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Více o tom jak  měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu 

http://www.sijemehrave.cz/blog/jak-vybrat-spravnou-velikost-strihu/
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• Jak vytisknout střih

• Co jsou švové záložky

• Jak se správně změřit

• Jak a čím stříhat

http://www.sijemehrave.cz/pokyny-pro-tisk-strihu/
http://www.sijemehrave.cz/blog/svove-zalozky/
http://www.sijemehrave.cz/blog/jak-spravne-merit-postavu/
https://www.youtube.com/watch?v=MD8j7kZbisY
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• Zadní a přední díl je stejný. 
• Rukáv můžeš prodloužit manžetou (viz popisek na 

střihu).
• Pokud měříš více nebo méně než je uvedeno na vybrané 

velikosti, je potřeba střih upravit roztřižením v pasové 
linii a posunutím spodní části šatů nahoru nebo dolu (viz 
střih)



 Vyber správnou velikost a překresli díl
jedné velikosti na průsvitný střihový papír.

 Vystřižený díl polož na látku, která je 
složená lícem k sobě, stranou s nápisem 
přehyb na přehyb nebo kraj látky.

 Obkresli přesně podle střihu (nebudeš si
muset pamatovat, kde a kolik přidáváš)

 Přidej a zakresli švové záložky a díly
vystřihni.

 Jak a čím obkreslovat najdeš v tomto 
odkazu
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http://www.sijemehrave.cz/blog/kreslime-a-obkreslujeme/
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Spotřeba:
Materiál šíře 140
• Stříháš ZD se švem
• Spotřeba je 2,1m
• + 25 cm na pásek (pokud budeš chtít)
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Spotřeba:
Materiál šíře 140 
• Stříháš oba díly na přehyb pod sebe. 
• Spotřeba je 2,6m
• + 25 cm na pásek (pokud budeš chtít)
• Tato varianta je lepší

Délka látky 
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• Střih je bez švových přídavků.
• Všude přidej 1 cm
• Nastříhej oba díly  (můžeš i na 

sobě) Jen pozor u vzoru , který je 
jednostranný správně položit!
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Přilož díly lícem na líc a sešij vrchní stranu rukávu a bok šatů. OL nijak neuzašívám, nechám delší a 
později buď sestřihnu, nebo podle dalšího zpracování mi to OL uřízne.
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• Šaty otoč do líce a připrav si pruženku (gumu ) se silikonem. Při nošení šatu bude schovaná.
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• Přilož pruženku na líc horního okraje na švovou záložku.
• V kraji levou stranu přišij drobným cik-cakem.
• Musíš si přikrýt silikon nějakým kouskem látky, jinak se ti 

patka po silikonu nebude posunovat.
• Na konci přejeď jen přes sebe, případně zatav konce pruženky 

proti třepení.
• Pruženku ani látku nijak nenatahuj, přišij ji tak, jak si sama 

lehne.
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• Otoč do rubu a tentokrát přišij druhý kraj pruženky stejným způsobem.
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• Takto ukončíš pruženku – jen přes sebe • Takto bude vypadat z lícové strany prošití.  
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• Na rubovou stranu přišij na OL prádlovou gumu.
• Dej pozor na to abys seřízl/a jen úplet, ale ne gumu.
• Pokud nemáš OL, můžeš přišít stehem cik-cak.
• Gumu jen mírně natahuj
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• Takto bude vypadat po přišití • Otoč do rubu a prošij pružným stehem nebo na CL
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• U velikoti S by to měla stačit délka jak  vyjde. Jen založíš a 
prošiješ na CL nebo jiným pružným začišťovacím stehem.

• U větších velikostí si změříš jakou délku chceš mít a podle 
toho, střihneš manžetu = 2x chybějící délka + 2x šířka 
rukávu. Nezapomeň přidat švové záložky. 
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• Manžety sešij • Otoč do líce
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• Přilož na líc rukávu • Přišij kolem dokola
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• Přehni na ½
• Sešij
• Otoč do lícové strany
• Sežehli švem na kraj
• Strany začisti na OL
• (pokud nemáš OL, pásek sešuj kolem dokola a 

uprostřed vynechej kousek, kterým pásek otočíš a 
následně otvor  zašiješ v ruce.)
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https://www.facebook.com/groups/sijemehrave/


Autor návodu a střihu:

Lenka Brzková
lenka.sijemehrave@gmail.com
www.sijemehrave.cz

Pro zodpovězení dotazů se prosím 
přihlas do FB skupiny Klub Šijeme hravě

1. jsi oprávněn při využití služby užít zpřístupněný 
digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní 
potřebu. A to i v případě že jsi návod získal zdarma. 
Nejsi oprávněn digitální obsah ani jeho část 
kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní 
potřeby a nejsi oprávněn zpřístupňovat ho dalším 
osobám.

2. bereš na vědomí, že jakékoli jednání porušující 
shora uvedené zákazy je porušením práv na 
ochranu duševního vlastnictví s možností postihu 
podle zákona.
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Střihy a návody pro tebe dělám s láskou a 
jejich vytvoření je náročné na čas i investici. 
Pamatuj prosím že:

mailto:lenka.sijemehrave@gmail.com
http://www.sijemehrave.cz/
https://www.facebook.com/groups/sijemehrave.navody/

