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Návod na ušití
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Návod obsahuje krok za krokem ušití celé mikiny
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 Střih na mikinu můžeš zakoupit tady

Návod na mikinu s mírně rozšířeným 
spodním okrajem, dvojitou kapucí, 
začištěným průkrčníkem a  dvěma kapsami se 
zipem, s náplety na rukávech.

http://www.sijemehrave.cz/strihy-navody-eshop/mikina-katerina/


 Overlock nebo základní šicí stroj s minimálně 
stehem cik-cak

 Nitě do barvy materiálu

 Krejčovské pomůcky

 Materiál na mikinu:  Střih je vhodný pouze na 
strečové materiály - úplety. Vhodnější je uplet 
silnější, jako je třeba teplákovina s gramáží kolem 
240 g/m2. Spotřeba materiálu: šíře 140 - 150 cm je 
160 - 180 cm, záleží na výšce postavy, pokud chceš 
mít kapuci z dvojitého materiálu, potom přidej ještě 
30 cm.

 Šňůrka, 2x koncovka, 2x brzdička

 Lemovací šikmý proužek – 2,3 m
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Více o tom jak  měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu 

Velikost vyber podle obvodu hrudi. Mikina je v dolní části mírně rozšířená, takže pokud máš přes boky o pár cm 
více, než je tabulka, není nutné přidávat.

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.
Více o švových záložkách najdeš v tomto článku.  

Přehled dílů
VPD1 - přední díl 2x
VZD1 - zadní díl - 1x na přehyb
VRU1 - rukáv 2x
VSK1 - Kapuce
VNA1 - kapesní váček
VNA2 - kapesní váček

http://www.sijemehrave.cz/blog/svove-zalozky/


 Překresli všechny díly 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)

 Jak a čím obkreslovat najdeš v tomto 
odkazu

 Přidej švové záložky a vystřihni.
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http://www.sijemehrave.cz/blog/kreslime-a-obkreslujeme/
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• Přední díl – širší švovou záložku (2 cm) na spodním okraji nastřihni v případě, že budeš okraj jen zahýbat a 
prošívat. Pokud budeš začištovat šikmým proužkem, stačí švová záložka 1 cm. To samé platí i pro zadní díl. 
Pokud ještě nevíš, raději přidej 2 cm a později můžeš ustřihnout.
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• Nastřihni také rukávy a kapuci, tu ze dvou vrstev. Kapesní váček stříháš také z upletu.
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• Nejprve naznač kapsy. Proznač linii kapes také 
na druhé straně dílu
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• Na mikině jsou kapsy jako okýnka, do kterých je všitý zip. Aby se 
kapsa dala ušít je potřeba kapsu podžehlit aby materiál nepružil. 
K podžehlení používám francouzské nažehlovací výztuže Lainiere
de Picardie. V tomto případě je to výztuž 1152 s prošitými řádky. 
Je pevný ale jemný a hlavně dobře drží.
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• Připrav si 2 podsádky velikosti 22 x 11 cm , je lepší nepružné plátno a to opět podžehli nažehlovací vyztuží. 
Podsádky přišpendli lícem na líc dílu přesně do prostředku naznačených kapes, které jsou naznačené na 
druhé straně.
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• Naznačený kapesní otvor 
prošij kolem dokola rovným 
stehem a uzašij.
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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/mikina-katerina-foto-navod/

