
               Šaty Evelína 

 



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:  
úplet 

Drobná příprava: 
polyesterové nitě, strech jehla č.75 a strech dvojjehla 

Velikostní tabulka :  
velikost       prsa       pas         boky 
 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  
 
 



Doporučené přídavky na švy: 
Šijete tento střih poprvé, proto si při stříhání přidejte 
1,5cm na švy 

POZOR na švy u rukávové hlavice a v průramku 
přidejte pouze 1cm. Bude se vám střih lépe 
zpracovávat. 

Do délky šatů, délky rukávů a oba přední spodní díly 
přidejte 2cm -budete je šít na dvojjehle. 

Stříhání: 
2x přední vrchní díl 
2x přední spodní díl 
4x pruh do pasu 
1x zadní díl na přeložce 
2x rukáv 
2x vázačka na přední díly 

Dále si nastřihněte 3 cm + švy široký proužek do 
celého výstřihu včetně zadního dílu, který bude o 1/3 
kratší, než je celý výstřih. 
 
 
 



Šití: 

1.sešijete ramena  

2.sežehlíte střižený 3cm proužek na polovinu  
  
3.našijete sežehlený proužek do výstřihu v předním i 
zadním díle  
-našitý hotový proužek bude mít šířku 1,5cm  

4.k předním dílům (živůtku) přišijete dolu do pasu 
dvojitý 3cm pruh,(je součástí střihu) 

5.v předních dílech u sukně, zahnete kraje za 2cm a 
prošijete je na dvojjehle 

6.přišijete spodní přední díly sukně s předními 
vrchními díly(živůtkem) 

7.přišijete rukávy 

8.sešijete rukávové a boční švy 
POZOR na pravém boku si nechte 2,5-3cm díru na 
protažení vázačky 
 



Chcete  na Vaší postavě zvýraznit pas? 

9.záševky v zadním díle 
-ušijte záševky (být tam nemusí záleží na postavě)  

10.ušijte si vázačky 
- 1x v délce 90-120x3cm a 1x v délce 50-60x3cm 

11.vázačky našijte na kraje předních dílů 

12.založte za 2cm délku šatů i rukávů a prošijete  na 
dvojjehle a celé šaty vyžehlete 

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 


