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TABULKA VELIKOSTÍ: 
 
Velikost       Prsa        Pas           Boky 
34                84.           70.             94 
36.               88.           74.             98 
38.               92.           78.            102 
40.               96.           82.            106  
42.              100           86.            110 
44.              104.          90.            114 
46.              108.          94.            118 
48.              112.          98.            122 
              
               

   
  

Střih je bez přídavků na švy!!!  
  

ŠATY NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NA VAŠÍ POSTAVĚ   

-sešijte velkým stehem na 1jehlovém stroji nebo 
nastehujte stehovkou (speciální nit na šití v ruce) a 
vyzkoušejte na své postavě. 

  



 

 

   

Doporučený materiál:   

popelín, len, tkaná viskoza, tkaná bavlna  
  

Pokud zvolíte nižší gramáž doporučených materiálů, 
budou šaty lépe splývat.  
  

Spotřeba látky:   

1,85m/140 šíře pro velikosti 34,36,38  

2,30m/140 šíře pro velikosti 40,42,44,46,48  
  
  

Drobná příprava:  

polyesterové nitě, 1 metr nažehlovací vlizelinu, 15 ks 
knoflíků  

Doporučené přídavky na švy a záložky:  

  

Šijete-li tento střih poprvé, přidejte si k papírovému 
střihu  

- na ramenní, boční a rukávové švy včetně délky u 
rukávů + manžety 1,5cm  

  



 

 

POZOR!  

-švy v průkrčníku 1cm  

- švy u límečku 1cm   

- švy u rukávové hlavice 1cm -švy v průramku 1cm.   

-švy u pásku  

Bude se vám střih lépe zpracovávat.   

 Do délky šatů přidejte šev 2,5cm.  

 Do přední légy  NEPŘIDÁVEJTE švy.  

  
Stříhání z látky:  

2x přední díl včetně přinechané légy  
1x zadní díl (stříháte na přeložce látky)  
2x rukáv     
2x manžeta  
2x límec je již se stojáčkem (stříháte na přeložce látky)  

Pásek k šatům:  
velikosti 34,36,38 -1,30 m x 10cm velikosti 
40,42 - 1,50m x 10cm  

velikosti 44,46,48,- 1,90m x 12cm (ze dvou 
dílů)  



 

 

Stříhání vlizelinu                          
2x manžeta, 2x límec, 1x pásek Díly 

podložíte celé nažehlovacím 

vlizelínem  

Přední díly – léga na zapínání                      
-střihněte 2x3cm široký pruh vlizelínu v 
délce Vašich šatů  

Šití:                                                     

1.začněte podlepením všech dílů nažehlovacím 
vlizelínem  

2.na předních dílech zažehlete légu do rubu a 
prošijeme v šířce 2,8cm  

3.sešijte, obnitkujte a vyžehlete ramena  

4.pokud šijete velikost 42-44-46-48, tak ušijte 
prsní záševky a sežehlete dolu (vel.34-36-38-40 
nemá prsní záševky)  

5.na rukávech si ušijte rozparky a vyžehlete  



 

 

  
6.přišijte rukávy do průramků, obnitkujte a vyžehlete  
  

7.sešijte boční švy včetně rukávových švů, obnitkujte a 
vyžehlete  

8.připravte si manžety na všití do rukávů  

9.přišijte manžety k rukávům  

Límeček                                                
10.ušijte a vyžehlete límeček  

11.všijte límeček do průkrčníku( krku)  

12.ušijte a vyžehlete délku u šatů  

13.ušijte a vyžehlete pásek  

14.naznačte si dirky na légu a vyšijte je  Začněte 
naznačováním nejdůležitejší dirky, ta je ve výšce 
(hloubce) prsou, podle Vaší postavy(vyzkoušejte) a 
od té pak naznačte zbytek direk ( asi 6-7 cm od sebe)  



 

 

  
15.poznačte a přišijte knoflíky   

Rady a videa jak co šít najdete na YouTube kanále: 
MODNÍ STŘIHY   

Přidejte se k dalším švadlenkám, které také šijí 
podle Modních střihů a získejte další cenné 
informace k Vaší tvorbě. Facebook skupinky - 
Modní střihy   

Instagram- modnistrihy  
Návod pro Vás připravila Monika Svatá 
www.modnistrihy.cz   

  


