
ŠATY ,, MONA’’



ŠATY CO CHCETE ŠÍT JE DOBRÉ, VYZKOUŠET 
NEJPRVE NA VAŠI POSTAVĚ

 -sešít velkým stehem na 1jehlovém stroji 
nebo nastehovat stehovkou (speciální nit 
na šití v ruce) a vyzkoušet na své 
postavě. 
Poté ušít dle návodu. 

Tento střih je na šití jednoduchý. 

Doporučený materiál: úplety 
Spotřeba materiálu:
2m/140 šíře látky- velikost 36,38,40,42
2,5m/140cm šíře látky-velikosti 44,46,48



Velikostní tabulka : 
velikost       prsa       pas         boky
 34           84-88cm  68-73cm  94-98cm
 36           88-92cm  74-78cm 98-102cm
 38           92-96cm  78-82cm 102-106cm
 40          96-100cm 82-86cm 106-110cm

 42       100-104cm  86-90cm 110-114cm
 44       104-108cm  90-94cm 114-118cm
 46       108-112cm  94-98cm 118-122cm
 48       112-116cm  98-102cm122-126cm

Doporučené přídavky na švy: 
Do ramen a boků 0,7- 1cm nebo pro 
zkoušení modelu doporučuji 1,5cm. 
Do zadního a předního výstřihu přidejte 
na šev 0,7-1cm.
Do délky rukávů přidejte 1,5 - 2cm 
Do délky šatů přidejte 1- 1,5cm



Drobná příprava šaty z úpletů 
4x polyesterové nitě a strech dvojjehla 
rozteč 4mm

 

Stříháte:
1x přední vrchní díl na přeložce látky

2x zadní vrchní díl

2x sukni

Šití šatů z úpletu na 
overlocku: 
Vrchní díly šatů:

1. sešijete ramena

2. sešijete boční švy



Sukně

3. sešijete boční švy u sukně

4. sešijete vrchní díl šatů se sukní 

Výstřih 

5. do výstřihu všijete dvojitý lem v šířce 1cm 
o 1/3 menší, než je celý výstřih. 

Při stříhání lemu si přidejte přídavky na švy 
7mm z každé strany. Nastřižený lem by měl 
mít před všitím šířku 2,7-3 cm.

Délky

6. délky zažehlíte do rubu a prošijete 
dvojjehlou z lícu na jednojehlovém stroji



7. šaty celé vyželíte 

HOTOVO!
GRATUJUJI K ŠATIČKÁM A PŘEJI VÁM 
AŤ SE DOBŘE NOSÍ.
Další inspiraci jak co šít najdete na 
YouTube: Modní střihy

Máte chuť přidat se ke skupince stejně 
nadšených žen, které šití baví? 
Přidejte se do skupinky na Facebook: 
Modní střihy
Ve skupince najdete vždy radu a nejlepší 
ceny k produktům od Modních střihů :-)
Instagram: modnistrihy.cz 
Připravila Monika Svatá 
www.modnistrihy.cz TEL.731 212 448 




