
Tento návod je zdarma k zakoupenému panelu. Nesmí být kopírován na jiné weby ani využíván pro pořádání kurzů a další výuku či
postupy nebo jejich části  nesmí být  použity pro tvorbu vlastních návodů (zejména zjednodušené postupy šití  výpustkové kapsy i
jednoduché kapsy pro obrácení jsou mé nápady, které vznikly mou lenorou a snahou o co největší zjednodušení:)). Pokud se s někým
chcete o tento návod podělit, dávejte, prosím, vždy odkaz na naše stránky. Podle tohoto návodu můžete šít na prodej s podmínkou
uvádění autora návodu. Při prezentaci na internetu, prosím, uvádějte naše stránky jako zdroj, ze kterého jste návod čerpali.  

Pokud vám nebude něco jasné, kontaktujte mě, prosím, v mé šicí skupině https://www.facebook.com/groups/154737655113429/

Šito na JUKI QVP 2200 mini

Použitý materiál - vše najdete na našich e-shopech www.patchworkobchod.cz nebo www.m-latky.cz objednávky lze spojit do jedné za 
jedno poštovné,přečtěte su  podmínky pro spojení objednávek.

Uváděné rozměry jsou vždy nejdříve šíře a pak výška 

Přídavky jsou již zahrnuty  - kabelka je šita základní + zipovou patkou, případně i kedrovací patkou.

Materiál, který musíte dokoupit k panelu

Bavlněné plátno na podšívku cca 0,7 metru šíře 140 cm

Metrážový zip 5 mm o délce cca 85cm + jezdce 5 ks

Zkracovač 30 mm - 2 ks

Polokroužek, kroužek 30 mm (dle vlastního výběru) - 2 ks

Karabina 30 mm – 2 ks (nejsou nutné, pokud všijete popruhy přímo do kování)

V případě, že budete používat plastovou galanterii, nahradíte polokroužek zacvakávacím trojzubcem a použijete plastový zkracovač 
(karabiny nepoužijete vůbec).

Cca 65 cm šňůry (já používám v návodu plastový kedr (místo něj můžete použít např. elektrikářskou bužírku)

Výztuha  - fix šedý 20 cm – plná šíře

Pěna – cca 80 cm – pokud nechcete použít pěnu, můžete nahradit svou oblíbenou zažehlovací výztuhou (na obrázku vidíte 
rozložení střihových dílů na pěně)

A – 29x26 – přední kapsa 1 ks

A – 29x26 – podšívka 1 ks

E – podšívka 29x33 zadní díl 1 ks   

D – 26x17 – oblouk předního dílu 1 ks

G – 11x65 – bok 1 ks  

3x30 – ucha 2 ks

Nejprve si podžehlete označené  díly výztuhou – všechny díly si třeba lepíky označte příslušnými písmenky, ať v tom po 
nastříhání nemáte chaos. Na díl A si přeneste vyznačené značky pro umístění kedru.

Díly, které mají být podžehleny, jsou na střihu označeny V.

Výztuhu fix šedý zažehlujte ve stejné velikosti jako střihový díl. Já u zažehlování postupuji tak, že siystřihnu díly z panelu
jenom přibližně – všude nechávám ještě bílý okraj. Zažehlím a pak teprve vystřihuji přesně. Ideální pro zažehlování je lis.
Pokud zažehlujete  žehličkou,  spíše  jí  přikládejte,  nepřejíždějte  po ploše,  ať  si  střih  nezdeformujete  do stran.  Vždy
doporučuji udělat z odstřižku test zažehlení. Pokud by se vám dělaly bublinky, můžete přežehlit i z lícové strany – vždy
přes papír – nikdy přímo (opět doporučuji otestovat).
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Připravíme si díl A a plátno na podšívku – nejprve si podle dílu A vystřihneme z podšívky stejný díl,
který zatím odložíme. Vezmeme díl A a pěnu 29x26 cm. Pěnu   položíme   tak, aby   pěna   směřovala k
látce – potahová látka pěny směřuje dolů. Na ní přiložíme díl A – kdo má je dobré stříknout dočasným
lepidlem a  přichytit.  V  krajích  obšijeme a přebytečnou pěnu obstřihneme.  V horní  a  dolní  části  si
vyznačíme střed.

Nyní si připravíme zip, kterým budeme kapsu otvírat. Připravíme si dvoucestně navlečený zip o čisté
délce 26 cm.(Dvoucestně znamená dva jezdce proti sobě). Pravou část zipu si sestřihneme směrem k
zipu. Na levou stranu navlečeme jezdec a kratší pravou stranu pod něj podstrčíme, srovnáme a jezdec
stáhneme směrem dolů. Navlečení zipu viz fotografie.
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Zip si upravíme na čistý rozměr 26 cm. Dále si připravíme střihový díl B podžehlený výztuhou fix šedý +
podšívkový pruh o šířce 3,5 cm a délce 62 cm.

Na zipu si označíme z obou stran střed. Zip si položíme zoubky směrem k líci pruhu B, přiložíme líc na 
líc podšívku a sešijeme. Otočíme na líc a proštepujeme.

Stejným způsobem sešijeme i druhou stranu zipu.
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Když máme, v okrajích spojíme podšívkový díl s dílem B. V dolní části si z obou stran vyznačíme střed.

A jdeme přišívat kedr – připravíme si díl C a bavlněnou šnůru, nebo plastový kedr. Šít budeme zipovou
nebo kedrovací patkou.

Kedr přišíváme od značky ke značce.

Pásek C přehneme na půl rub na rub. Začátek založíme jak je vidět na fotografii a pár stehy zajistíme.

Přiložíme ke značce, vložíme kedr nebo šňůru a začneme zipovou (případně kedrovací) patkou přišívat
vedle kedru.
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Když došíváme k druhé značce, odstřihneme těsně před ní kedr a pásek složíme stejným způsobem
jako na začátku a přešijeme.

Když máme přišitý kedr, připravíme si hotový zip.  Nejprve si k sobě přichytíme středy v horní a dolní
části a pak postupně celý bok rovnoměrně přichytíme k dílu A. Sešijeme – opět použijeme zipovou
nebo kedrovací patku. Kopírujeme předchozí šev, nebo šijeme ještě kousek před ním, aby předchozí
šev nebyl vidět.
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Když  máme  přišito,  musíme  si  podšít  přední  díl  kapsového  dílu.  Máme  dvě  možnosti  –  buď  si
připravíme podle podšívkového dílu, který jsme si stříhly na začátku podle dílu A ještě jeden totožný díl,
ale v tom případě si budeme muset nechat díru na otočení, kterou bude potřeba zašít v  ruce, nebo si
vyrobíme kapsičku,  kterou  pak  díl  otočíme a  kterou  zašijeme strojem.  Jako lenoch volím variantu
kapsička:). Takže si připravíme pruh látky o rozměru 30x30 cm.

Tento pruh složíme rub na rub tak, aby jedna strana byla cca o 1 cm kratší (tato strana je spodní).

U skladu proštepujeme – z lícové delší strany.

Připravíme si podšívkový díl o rozměru 30x25 cm.

Tento díl přiložíme lícem na líc ke kratší hraně – hrany srovnáme na sebe.

 Otočíme tak, že díl 30x25 leží na stole rubovou stranou – na něm kratší proštepovaný díl (kapsa).
Spojíme špendlíky.
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Vystřihneme podle podšívkového dílu, který jsme si připravili na začátku šití podle střihového dílu A.

Když máme vystřiženo, díly v místě skladu uzašitím z každé strany cca 6 cm (můžete i více) spojíme k
sobě.

Vrchní díl nadzvedneme, nakreslíme si odšití kapsy (od oka – nehledejte v tom žádnou složitost).
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Po  vyznačených  linkách  odšijeme  a  obstřihneme  –  na   to  nezapomeňte.  Spodní  strana  zůstane
nezašitá – budeme jí kapsu obracet.

Takto vypadá kapsa z rubové strany

V  horní  a  dolní  části  si  opět  vyznačíme  střed  a  začneme  kompletovat  připravenou  podšívku  s
designovou částí kapsy. Podšívku přikládáme na designovou část líc na líc a přichytáváme ji ke stejné
straně, ke které jsme přišívali paspuli. Bok kapsy máme schovaný mezi podšívkou a designovou částí.

10



A sešijeme. Šijeme stále zipovou nebo kedrovací patkou po původním švu. Dejte pozor, ať si nepřišijete
kapsu.
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Když máme přišito, otočíme kapsou na líc.

Vše pěkně srovnáme, zkontrolujeme a pokud je vše v pořádku, spodní hranu kapsy založíme dovnitř ,
spodní hranu  zašijeme.
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Takto vypadá po ušití

A ještě musíme kapsu podložit. Připravíme si podšívkový díl, který jsme si střihli podle střihového dílu A
hned na začátku šití.  Dále si  připravíme pěnu o rozměru 29x26 cm a podšívkový díl  jí  podložíme.
Přichytíme v okrajích a přebytečnou část pěny odstřihneme.
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V dolní a horní části si vyznačíme střed a podložíme tímto dílem kapsový díl. Podšívkové díly směřují k
sobě lícem na líc. Na fotu máte naznačeno, jak zasouváme podšívkový díl pod kapsu. Opět spojíme k
sobě středy a rovnoměrně přichytíme k boku.
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Já toto již přišívám klasickou patkou, ale můžete šít dále zipovou pokud vám to vyhovuje lépe.

A máme přední kapsu hotovou. Po otevření zipu vidíme podšívku. Z přední strany vidíme designovou
část, z druhé vidíme rubovu stranu pěny.

U předního dílu už nám chybí došít pouze vrchní část. Připravíme si díl D, který podložíme pěnou o
rozměru 26x17 cm a v krajích přišijeme.  Přebytečnou část pěny odstřihneme. Opět si naznačíme v
horní a dolní části střed. Střed dílu D přichytíme ke středu zipu a po té přichytíme rovnoměrně celý díl
D.

15



Přišijeme, otočíme na líc a proštepujeme.

Takto vypadá připravený přední díl.
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Nyní si připravíme vnitřní díly podšívky (k zadnímu i přednímu dílu). Na jednu stranu si uděláme kapsu,
stejným způsobem jako jsme již šili na předním díle, na druhý díl podšívky si ušijeme kapsu zipovou.
Obě kapsy budou sloužit k převracení.

Začneme otevřenou kapsou, kterou jsme již šili v zipové kapse. Nebudu již vkládat fotonávod, pouze
popis s rozměry. K fotonávodu se můžete vrátit zpět k zipové kapse.

Připravíme si obdélník 30x40 cm a 30x33 cm. Obdélník 30x40 cm složíme rub k rubu tak, aby jedna
strana opět zůstala cca o 1 cm delší (rozměr 30 cm je šíře, která zůstává). U skladu proštepujeme. Ke
kratší hraně si líc na líc srovnáme obdélník 30x33 cm. Spojíme špendlíky a vystřihneme podle dílu E.
Ze stran u skladu opět cca 4 cm uzašijeme. Nadzvedneme vrchní díl kapsy. Nakreslíme rysky na odšití,
podle kterých spodní díly odšijeme a přebytečné části odstřihneme. Spodní hrana zůstává otevřená,
bude sloužit pro převrácení. Na horní a dolní části si opět vyznačíme střed.

Přikládám foto hotového podšívkového dílu z líce i rubu.

A jdeme na zipovou kapsu.

Připravíme si obdélník 30x35 cm, který tentokrát složíme líc na líc opět tak, aby jedna strana byla o cca
1 cm kratší. K horní hradě skladu mezi složenou látku vložíme metrážový zip o délce cca 35 cm – zatím
bez jezdce.
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Když máme přišito, protočíme, srovnáme a proštepujeme.
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Když  máme  proštepováno,  připravíme  si  obdélník  o  rozměru  cca  30x36  cm.  Srovnáme  ho  pod
připravený díl, aby jeho spodní hrana byla souběžně s kratší hranou zipového dílu.

Vrchní obdélník ohneme přes nepřišitou část zipu a sešijeme.

Srovnáme líc na líc a proštepujeme. Navlečeme jezdec – na to nesmíte zapomenout. Pak už by to šlo
velice špatně.

Připravíme si designový díl E z panelu a podle něj podšívkový díl vystřihneme.
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Když  máme vystřiženo,  opět  si  nadzdvihneme vrchní  část  kapsy.  Nakreslíme  odšití  –  odšijeme a
přebytečné části odstřihneme.

Podšívkové díly zatím odložíme stranou a připravíme si zipovou a boční část. Na tu budeme potřebovat
díly FV, metrážový zip cca 50 cm (zatím nenavlečený) a dva jezdce.

Vezmeme jeden z dílů FV, přiložíme k němu metrážový zip (srovnáme středy) – spirálou k líci, na to líc
na líc přiložíme druhý díl FV a společně sešijeme.
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Srovnáme do  líci.  Proštepujeme a  navlékneme dvoucestně  (proti  sobě)  dva  jezdce.  Po  navlečení
přebytečné části  zipu odstřihneme a ze stran zašijeme,  aby nám při  manipulaci  se zipem nevyjeli
jezdce.

Na dokončení boku budeme potřebovat díl G – podložený pěnou + pruh podšívkové látky 10x63,5 cm.

Připravený zipový díl přiložíme líc na líc ke kratší hraně dílu G a k tomu přiložíme líc na líc podšívkový
pruh lícem k zipové části (postupujeme stejným způsobem, jakým jsme šili zip přední kapsy).

Otočíme do líce a proštepujeme. Stejným způsobem sešijeme i druhou stranu.

21



Podšívku přichytíme v krajích k designové látce. Nezapomeňte si z obou stran v horní a dolní části
vyznačit střed.

Když máme došitý bok, můžeme ho zkompletovat s hotovým předním dílem.

Přichytíme k sobě střed v horní a dolní části předního dílu se středy boční části. A postupně kolíčky
přichytáváme k sobě celý bok a přední díl. Zip směřujeme k přednímu dílu.

Když máme připravené, sešijeme. Sešíváme klasickou základní patkou. Vše si při šití hezky rovnáme k
sobě.

Nezapomeňte si při šití zipu přesouvat jezdce, abyste mohli pohodlně přišít celý zip.
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Když máme přišito, otočíme na líc a zkontrolujeme, zda je vše správně přichycené. Pokud je, otočíme 

zpět a zkompletujeme s podšívkovým dílem s otevřenou přední kapsou. Podšívku přikládáme líc na líc
a přichytíme jí opět v horní a dolní části ke stejnému švu, po kterém jsme kompletovali přední díl s
boční částí. Bok bude schovaný mezi podšívkovým a předním dílem – postup je stejný jako u přední
kapsy.   Postupně přichytíme kolíčky vše k sobě a kopírujeme původní šev, kterým jsme kompletovali
přední a boční díl. Dejte pozor, ať si nepřišijete kapsu – budeme jí díl otáčet.
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Když máme sešito, otočíme kapsou na líc, zkontrolujeme a kapsu můžeme zašít.
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A jdeme na přípravu zadního dílu.

Zadní díl E podšijeme pěnou o rozměru 29x33 cm – přebytečnou část pěny opět odstřihneme. V horní
a dolní části si vyznačíme střed.

Připravíme  si  proužky  H  a  dva  kusy  zvoleného  kování  (v  případě  plastového  část  trojzubce).  Na
proužky  nakreslíme  rysku.  Nalepíme oboustranně  lepicí  pásky  a  založíme  na  střed  (pokud  pásku
nemáte, sešijete).

Na složený pásek navlékneme kování. Nalepíme kousek lepicí pásky a složíme na půl. 
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 Na připravený zadní díl si na každou stranu od středu narýsujeme rysky (křídou) ve vzdálenosti 5 cm.

Z vnější strany rysek si přiložíme připravené pásky a přišijeme.

Připravíme si dlouhá ucha. Vezmeme širší pruhy K. Z jedné strany pruhu si uděláme rysku cca 3 cm od
kraje a rysku přes celou šíři ucha ve střední části pásku.  Nalepíme pásku v délce cca  30 cm  na
středovou rysku – od kraje  od  boční rysky. Na  pásku přichytíme pěnu (aby popruhy netlačily na
ramenou).
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Když máme nalepenu pěnu, nalepíme pásku přes celou délku a pásek složíme ke středu (kdo nemá
pásku, opět musí sešít – pěnu má před sešitím volně vloženu). Takto připravíme oba díly K. Díly J
složíme pouze na sřed – pěnu do nich nevkládáme.

Sešijeme k sobě vždy pásek K s páskem J (ten je  užší).

Když máme ucha sešita,  na straně  kde máme pěnu, zastřihneme zrcadlově do úhlu 45 stupňů. Ucha
jsou pak lépe usazena.
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Připravíme si díl I – který slouží jako krátké ucho batůžku. Ten složíme na střed a pak přehneme na půl.
Tím máme pruh začištěný a z obou stran ho prošijeme.

Díl LV opět složíme na střed (uděláme rysku, nalepíme pásku a složíme ke středu).
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A jdeme na kompletaci uch a zadní části batůžku.

Nejprve si v horní části narýsujeme rysku 8 cm od kraje.

Od této rysky si směrem k hornímu okraji narýsujeme další rysku ve vzdálenosti 3,5 cm od první. Dále
si vyznačíme směrem dolů kolmici mezi těmito ryskami.  Nad obě rysky si nalepíme oboustranně lepicí
pásku (kdo nemá, vypomůže si v dalších krocích špendlíky). Nejprve si přichytíme k horní pásce  krátké
ouško pro nošení batůžku a dlouhá ucha.
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Když máme takto připraveno, přichytímepřipravený pásek L.

Po obou stranách prošijeme a přebytečnou část odstřihneme.
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A stejným  způsobem,  jakým  jsme  kompletovali  přední  díl  s bokem,  kompletujeme  i  zadní.  Ucha
doporučuji přichytit k sobě například kolíčky, abyste si je nepřišili.

Když přišijeme zadní díl, přišijeme opět po stejném švu podšívkový díl se zipovou kapsou (bok je opět
schovaný mezi designovým dílem a podšívkou). Aby se vám lépe šilo, doporučuji podšívku napřed v
horní a dolní části  kousek přišít,  a pak teprve zbylou část přichytit kolíčky. A kolem dokola obšít   -
kopírujeme opět předchozí šev. Když máme hotovo, otočíme na líc, zkontrolujeme a zašijeme kapsu.
Celý  postup je  stejný jako při  sešívání  předního dílu  –  pokud si  nejste  jisti,  vraťte se v  návodu k
předchozím krokům.
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A už nám zbývá pouze dokončit ucha. Nejprve navlečeme zkracovač.

Navlékneme karabinu nebo trojzubec (případně můžete rovnou protáhnout kováním).

Opět protáhneme zkracovačem.

Složíme – sešijeme a máme hotovo:)  (Sešít  musíte  ke správnému konci,  jinak  zkracovač nepůjde
posouvat.
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