
Mikinošaty Doris

Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů.  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 mikinošaty Doris je jednoduchý a ušít tyto šat zvládne 
i začátečník. Šaty mají raglánový rukáv a kapuci do véčkového výstřihu, 
klokankovou kapsu a náplet na rukávech a spodním okraji sukně.

http://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/mikinosaty-doris/
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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 1,90 až 2,20 m šíře 150 
cm (podle výšky postavy)

 Tento materiál je zakoupený  na eshopu 
Moraviatex

 pokud chceš mít dvojitou kapuci tak ještě 35 cm 
jiné barvy k tomu +  náplet na spodní lem šatů a 
rukáv.

 Lemovací gumičku
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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 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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Spotřeba materiálu je 1,90 až 2,20 m šíře 150 cm (podle výšky postavy)
pokud chceš mít dvojitou kapuci tak ještě 35 cm jiné barvy k tomu +  náplet na spodní lem šatů a rukáv.
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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.

• Kromě kapes v průhmatu, a okraje kapuce, kde 
bude lemování, tam nepřidáváš nic, 

• 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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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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Sešij na OL zadní oblouk kapuce u vrchního i 
podšívkového dílu
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Polož rubem na rub oba sešité díly kapuce a zajisti 
klipy proti posunutí.

Olemuj celý obvod kraje kapuce lemovací 
pruženkou do barvy. Sešij drobným cik-cakem v 
kraji – chytíš obě strany a steh bude pružit. Video
jak na to.

https://youtu.be/b4-id09Dtt4


14www.sijemehrave.cz

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/

