
Úpletové šaty s šifonem Dagmar

Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů.  Je určený pro mírně pokročilé, 
protože je zde obtížnější zpracování dvou různých materiálů – tkanina a pleteniny.
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 Střih na šaty můžeš zakoupit tady

Střih na šaty Dagmar s šifonem je jednoduchý, má efektní 
sukni,  

http://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/upletove-saty--dagmar-s-sifonem/
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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


 Overlock nebo základní šicí stroj s pružným nebo 
stehem cik-cak

 Nitě do barvy materiálu

 Krejčovské pomůcky

 Materiál na šaty:  Střih je vhodný pouze na strečové
materiály - úplety. Vhodnější je uplet jemnější, jako je 
třeba PESterový, bavlněný a nebo viskózový úplet, 140 
až 180 g/m2. 

 Spotřeba materiálu: šíře 140 - 150 cm je 160 – 190 cm, 
záleží velikosti a na výšce postavy. (podrobnosti dále)
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Velikost vyber podle obvodu hrudi (OH). Na střihu si zkontroluj obvod a porovnej s vlastním obvodem
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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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Střih je bez švových přídavků. Ty se přidávají
až podle toho, jakým způsobem se model 
zpracovává. 



 Vyber správnou velikost a překresli všechny
díly jedné velikosti na průsvitný střihový
papír

 Vystřižené díly polož na látku, která je 
složená lícem k sobě.

 Díly, které mají uprostřed napsáno
„Přehyb“ se pokládají na přehyb látky. Je 
nutné dodržet také linii směru látky, která
je na dílech znázorněna šipkou. Šipky běží
vždy rovnoběžně s okrajem 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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Úplet:
Sukni pokládej proti, pokud máš materiál, který nehází jiný odstín, který je jednobarevný, nebo má vzor stejný i vzhůru nohama.
Přední i zadní díl pokládáš na přehyb látky, rukáv vedle.
Šifon:
Můžeš stříhat tak, jak je na obrázku vlevo, ale pokud chceš, aby šifon více pružil, a výstřih krásně splýval, doporučuji střihnout celý díl šikmo 
na látku.
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Kolik a kde přidat? Platí pro šifon i úplet.

• U krku na předním díle přidej cca 4 cm na zahnutí 
Na zadním dílu ti stačí jen 1,5 cm 

• Na sešití 1 cm (boční šev, průramek, rameno, 
rukáv)

• Spodní okraj rukávu 2 – 3 cm
• Spodní okraj šatů 2-3 cm
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Nabraná X hladká

• Střih sukně je hladký, pokud si přeješ mírně nabrat jako je u růžových 
šatů, polož sukni na látku  o 7 – 10 cm od okraje látky (jen nahoře, dole 
zůstává šířka stejná) Pokud chceš mít sukni hladkou jako u modrých šatů, 
nic nepřidáváš a stříháš podle střihu)

7 - 10 cm
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1. Čtyřnitný overlockový steh - overlock
2. Steh cik cak – základní šicí stroj
3. Pružný overlockový steh – základní šicí stroj

Záleží jaký stroj máš. Ale nezoufej, i s tím obyčejným šicím 
strojem můžeš udělat velké věci ☺

1. 2. 3.
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Zahni a zastehuj kraj výstřihu – zažehli a prošij na CL nebo jiným pružným stehem.
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Kompletní návod můžeš objednat  kliknutím na obrázek pod textem, 
při platbě ONLINE ho máš u šicího stroje přesně do 10 minut ☺

https://www.sijemehrave.cz/foto-navody/mikinosaty-doris-fotonavod/

