
Šaty Denisa

Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů včetně kapuce.  Je určený pro 
začátečníky, ale je nutné mít alespoň základní znalosti jak zacházet se šicím strojem 
a jakým způsobem šít úplety. 
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 Střih na šaty můžeš zakoupit tady

Střih na šaty Denisa je jednoduchý a ušít tyto šat zvládne i začátečník. 
Šaty mají netopýří rukáv členěný ve vrchní části rukávu a nastavitelné 
kapsy. Manžetu na konci rukávu. Délku nad kolena. Šaty mají zvlášť
nákrčník ve tvaru kapuce.

https://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/saty-denisa-strih/
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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, je možné použít menší i větší 
gramáž.

 Spotřeba materiálu je podle toho, jakou barevnou 
variantu zvolíš (viz dále). Tento materiál je zakoupený  
na eshopu primalatky.cz

 Proužek vlizelínu proti vytažení.
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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. 
Důležité upozornění:
(číslo u dílu udává, kolik má být dílů po 
vystřižení,
NE kolikrát pokládáš na látku složenou
k sobě.)
Střih je určený pouze pro úplety, není 
vhodný na tkaniny. I kdyby byly pružné!



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

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

 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 na látku 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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1. Varianta  

Pozn.: Já měla 2,5 vzoru, takže mi kapuce vyšla napůl se vzorem, pokud máš 2 vzory, kapuce 
bude černá.
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2. varianta
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Kolik a kde přidat?

• Přidej všude švovou záložku 1 cm, pokud máš 
jistotu že jsi střih pečlivě přemeřila a vybrala 
správnou velikost.

• Pro jistotu můžeš přidat více na bokách u všech 
dílů – 2,5 cm, a po zkoušce seřízneš na OL 
(sestřihneš) na 1 cm, pokud bude vše ok, nebo 
povolíš, pokud budeš chtít širší.
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Nejprve pokládáš na látku velké díly a potom menší a malé. 
Díly kapes poskládej na sebe tak, abys měla představu o tom, kam díly patří. 
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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 ☺
Toto jsou stehy, kterými úplet sešíváš. Na založení kraje použij 
coverloc, nebo můžeš nahradit dvojjelou na základním šicím 
stroji. Pokud nevíš, co jaký stroj znamená, koukni na tohle video
Overlock, coverlock a základní šicí stroj – jak a na co použít

1. 2. 3.

https://www.youtube.com/watch?v=rJwnT_4OGl8


www.sijemehrave.cz 13

Nejdříve si připrav kapsy. Celý postup je podrobně krok po kroku na tomto videu. I když si 
už v šití věříš, určitě na něj mrkni, protože se třeba něco nového naučíš.

• Nejprve zažehli nepružný vlizelín na 
kraj kapes u PD a na podsádce 
kapes.

https://moodle.sijemehrave.cz/course/view.php?id=96#section-3
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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/saty-denisa-navod-na-siti/

