
Šaty Lada a Retro

Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů
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 Střih na šaty Lada

 Střih na retro šaty

Rozdíl je jen v sukni (kolová  nebo půlkolová), 
živůtek je stejný.

http://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/saty-lada/
http://www.sijemehrave.cz/odevni-strihy/saty-retro-s-kolovou-sukni/


Co budeš potřebovat

 Základní šicí stroj (případně OL na začištění)

 Šatový zip  délky cca 45 cm 

 Nitě do barvy materiálu

 Krejčovské pomůcky

 Materiál: šaty s máky – bavlněné plátno s lycrou, retro 
puntík – bavlněné plátno. Použít se dá jakákoliv šatovka, i 
mírně pružná.
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Více o tom jak  měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu 

Velikost vyber podle obvodu hrudi. Pas uprav podle svých rozměrů. 

http://www.sijemehrave.cz/blog/jak-vybrat-spravnou-velikost-strihu/
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 Překresli všechny díly na průsvitný střihový 
papír

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

 Obkresli přesně podle střihu (nebudeš si 
muset pamatovat, kde a kolik přidáváš)   
Jak a čím obkreslovat najdeš v tomto 
odkazu

 Přidej švové záložky a vystřihni.

 Více o tom co jsou švové záložky najdete v 
tomto odkazu
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http://www.sijemehrave.cz/blog/kreslime-a-obkreslujeme/
http://www.sijemehrave.cz/blog/svove-zalozky/
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http://www.sijemehrave.cz/blog/kreslime-a-obkreslujeme/
http://www.sijemehrave.cz/blog/svove-zalozky/
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• Nejprve sešij princesové švy na předním díle. Použít můžeš OL 4nitný se zajištovacím stehem (tvořený dvěma 
jehlama). Nebo použij rovný steh a následně švy začisti stehem  cik – cak (entl)
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1. To samé udělej na zadním díle, stejným způsobem.
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• Švy sežehli směrem ven u P i Z dílu.
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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-lada-a-retro-fotonavod/

