Šaty Matylda
Návod na ušití

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.
www.sijemehrave.cz
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Jsou lehce over size, mají lodičkový výstřih,
7/8 dole úzký rukáv, 2 prostřižené kapsy na
předním díle, a délku nad kolena.

 Střih na šaty můžeš zakoupit tady
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 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 120 – 160 cm,
záleží velikosti a na výšce postavy. (podrobnosti dále)
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Velikost vyber podle obvodu hrudi (OH). Šaty jsou mírně oversize, takže by ti měly být trochu volnější. Na střihu si
zkontroluj obvod a porovnej s vlastním obvodem. Pokud máš více nebo méně na výšku, zkrátíš nebo prodloužíš
délku šatů podle toho, jak chceš mít šaty dlouhé. Výšku kapsy uprav podle toho, jaký rozdíl ve výšce postavy je
oproti tabulce.
Pokud je tvoje výška menší než v tabulce - za každých 5 cm rozdílu posuň výšku kapsy o 1 cm nad původní linii,
délku šatů uprav podle potřeby.
Pokud je tvoje výška větší než v tabulce - za každých 5 cm rozdílu posuň výšku kapsy o 1 cm pod původní linii,
délku šatů uprav podle potřeby.

Více o tom jak měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu
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Střih je bez švových přídavků. Ty se přidávají
až podle toho, jakým způsobem se model
zpracovává.
Důležité upozornění:
Střih je určený pouze pro úplety, které mají
větší pružnost (kolem 30%), pokud použiješ
úplet, který pruží méně, je nutné rozšířit
spodní část rukávu, protože ta je
konstruována pro pružný materiál těsněji na
ruku. Raději si ještě přeměř obvod pod
loktem a porovnej s šířkou rukávu dole (na
střihu)
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 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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Velikost XXS až 2XL
pokládej přední a zadní díl na látku vedle sebe tak, že látka je složená
z každé strany do středu a tím můžeš stříhat oba díly na přehyb. (viz
obrázek)
spotřeba je - 1,2 m 140 šíře - úplet
(nebo délka šatů + délku rukávu + 10 cm) Nejprve střihni zadní a
přední díl na látku složenou krajem doprostřed, potom dostřihni
rukáv a kapesní váček na látku složenou už normálně s přehybem na
jedné straně.
Velikost 3XL a větší
pokládej přední a zadní díl pod sebe na složenou látku s přehybem
jen na jedné straně, a rukáv a kapesní váček vystřihneš vedle.
spotřeba je 1,6 m 140 šíře - úplet
(nebo 2x délka šatů + 10 cm)
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Kolik a kde přidat?
U krku 1 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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Nejprve si naznač kapsy, roztřihni podle nákresu a podžehli je z rubové
strany slabým vlizelínem, který se nevytahuje. K podžehlení používám
francouzské nažehlovací výztuže Lainierede Picardie. V tomto případě je
to výztuž 1152 s prošitými řádky. Je pevný ale jemný a hlavně dobře drží.
Můžeš samozřejmě použít jiný podobný.
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Ušití kapsy vypadá složitě, ale jde vlastně
jen o to, všít do průstřihu kapsy horní
okraj kapesního váčku. Udělá se to tak,
že nástřih se rozloží do přímky na kterou
se přišije rozložený kapesní váček (viz
další strana)
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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 ☺
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