
Tento návod je zdarma k zakoupenému panelu. Nesmí být   kopírován   na   jiné   weby  ani  využíván pro pořádání
kurzů a další výuku či být postupy nebo jejich část 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  můte  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 eshopech www.patchworkobchod.cz nebo www.m-latky.cz objednávky lze spojit 
do jedné za jedno poštovné, pouze si přečtěte 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 1,2 metru šíře 150 cm

Výztuhy  - tuto velkou kabelu zažehluji výztuhou fix šedý a ještě podkádám pěnou. Je na vás, zda  to uděláte stejně,
nebo použijete pouze samotnou pěnu nebo výztuhu fix šedý. Pokud se rozhodnete pouze pro pěnu je nutné podžehlit
alespoň díly F – zipová křidélka a malé dílky K – poutka na dlouhé ucho. V tom případě vám bude stačit cca 20 cm  celé
šíře výztuhy fix šedý.                                                                                   

Metrážový zip o délce cca 110 cm + jezdce – 4 ks

Zkracovač 30 mm - 1 ks

Polokroužek, rámeček, kroužek 30 mm(dle vlastního výběru) - 4 ks

Magnetické zapínání 18 mm - 1 ks

Karabina 30 mm – 2 ks

Cca  3 metru šňůry (já používám v návodu kedr, ale zjistila jsem, že na tuto velkou cestovní tašku je silná 
šňůra vhodnější)

Výztuha  - fix šedý  - 1 metr (v případě že máte hodně světlou kočárkovinu a bojíte se, aby výztuha 
neprosvítala požijete bavlněnou výztuhu – té je potřeba 1,25 m)

Pěna – cca 1,2 metru

43x54 cm 2 ks – podšití předního a zadního dílu

24x35 cm 2 ks – podšití boků

24x44 cm – 1 ks – podšití dna

Kdo chce mít hodně pevné dno může ještě přidat výztuhu polifix

Nejprve si podžehlete všechny díly výztuhou – všechny díly si třeba lepíky označte příslušnými 
písmenky, ať v tom po nastříhání nemáte chaos.

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 si vystřihnu 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, nešudlejte po ploše ať si střih nezdeformujete do
stran. Vždy doporučuji udělat z odstřižku test zažehlení. Pokud by se vám dělali bublinky, můžete přežehlit i z lícové
strany – ale vždy přes papír – nikdy přímo (opět doporučuji otestovat).

Pokud používáte výztuhu polifix tu zažehlujte  zmenšenou o švový přídavek (1 cm).

Dále si vytiskněte a slepte  střih, který je ke stažení u panelu – jsou na něm značky pro umístění magnetu. Pokud se 
vám nebude chtít tisknout můžete si je podle svého vyměřit:).
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Když máme vystřiženo a podžehleno připravíme si střihové díly A a B.

Takto vypadá zažehlený díl než jsem přesně vystřihla.

Na obou dílech si v horní a dolní části vyznačíme střed – já vyznačuji nástřihem.

Přiložíme líc na líc díl B k horní části dílu A – srovnáme vyznačené středy na sebe.
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Podle tvaru předního dílu na patku obšijeme.

Přebytečné části dílu B odstřihneme.

Připravíme si papírový střih a vyznačíme na díl B z rubové části umístění magnetu – pomocí plíšku,
který se pod magnet vkládá.
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Vyznačené otvory opatrně prořízneme. Pozor ať si neproříznete i designovou přední stranu. Magnet
zatím nevkládáme. Zbytečně překáží  při štepování lícové strany.

Před otočením na líc ještě nastříhneme rohy a obloučky, aby se nám po otočení díl hezky vytvaroval.
Opatrně ať si neprostřihnete šev.

Otočíme na líc, hezky vyrovnáme a proštepneme.
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Nyní vložíme magnet. Nožičky prostrčíme otvory, navlečeme píšek a roztáhneme do stran. Na spodní
stranu dílu B našijeme podšívku o rozměru cca 53x31 líc na líc přiložímek k dolní  hraně dílu B a
sešijeme. Díl A odklopte na stranu, abyste ho nepřišili také.

Otočíme a proštepneme – opět pouze podšívku a díl B – díl A  nepřišiváme.
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Srovnáme hezky na sebe a těsně v krajích přichytíme podšívku k designové části. Přebytečné části
podšívky odstřihneme.  A přední kapsový díl máme připravený.

Pokračujeme předním dílem

Připravíme si střihový díl C, dva díly H, 2 ks kování (kroužky, polokroužky, obdelníčky). 

Z rubu dílu H si udělejte doprostřed rysku. Na tu nalepte oboustranně lepící pásku a pásky k ní složte.
(Pokud pásku nemáte, nebo jí nechcete používat budete muset okraje sešít).

6



Když máme připraveno navlékneme kování, nalepíme kousíček oboustranné pásky a přehneme na půl.
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Připravíme si střihový díl C a k dolní hraně si vyznačíme rysky 10 cm na každou stranu od středové
značky.

Připravíme si úchyty na ucha. Opět přilepíme kousek oboustranné pásky – všimně te si, že ji  vždy
lepím tak, aby se přes ní nešilo, nebo pouze minimálně, tam kde je to nutné.

A přichytíme vedle vyznačených rysek – k jejich vnější straně.

A rovnu si připrvavíme stejným způsobem tento díl i pro zadní část tašky. Když ho máme hotov, zatím
ho odložíme stranou a budeme došívat přední díl.

Připravíme si pruh plátna na podšívku, které si vystřihneme podle střihového dílu D (tisk se vzorem) –
1x.

V horní i dolní části si vyznačíme střed. Přiložíme líc na líc k  dolní hraně střihového dílu C, který jsme
právě došily. Srovnáme středové značky a sešijeme.
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Srovnáme a přiložíme na pěnu o rozměru 43x54 cm. Pěna směřujte potaženou částí dolů, nepotaženou
směrem k látce. Pokud máte k dispozici dočastné lepidlo   (k zakoupení v našem obchodě), je  dobré  si
s ním pěnu lehce nastříknout,   a látku ní  pekně rozložit  a  přichytit.  Ale lze to i  bez něj.  Hezky si
rozhlaďte šev a srovnejte ucha.

Nyní proštepneme spoj. A přišijeme ucha – je lepší toto udělat až po přiložení na pěnu, protože budou
pevnější, než kdyby se přišívala pouze na kočárkovinu. Vyznačte si rysku cca 5 cm pro přišití.

Když máme hotovo v okrajích si látkovou část spojíme s pěnou a přebytečnou pěnu odstřihneme.

A je čas pro umístění druhé části magnetu. Buď si umístění  můžete vyměřit, nebo použít papírový střih
číslo 2.

Ale i při použití střihu je potřeba si zkontrolovat, zda vám magnet skutečně vychází na správné místo.
Toto  ověříte  velice  snadno.  Vemte  již  připravený  přední  kapsový  díl  a  položte  ho  lícem na  líc  k
přednímu dílu. Srovnejte dolní hranu střed na střed. Přiložte od horní části papírový střih číslo 2 a jeho
otvor  by  měl  překrývat  magnet  na  kapsové  části.  Pokud  by  vám  to  tak  nevycházelo  doměřte  si
vzdálenost a podle toho upravte. Kapsový dil zatím odložíme a nakreslíme otvory pro nožičky druhé
části magnetu.
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Vložíme magnet

Zkompletujeme přední díl. Kapsový díl sepneme magnetem k přednímu dílu a v dolní části srovnáme
střed na střed.  V krajích přichytíme díly k sobě.

Kapsu můžete buď nechat tak jak je, nebo jako já jí o něco snížit, aby nebyla zbytečně hluboká. 7 cm
od sodního okraje si udělám rysku, kterou proštepnu a tím kapsu snížím a zároveń ještě všechny díly
spojím pěkně s pěnou.
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A takto vypadá hotový přední díl.
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A teď je na řadě zadní díl.

Připravíme si střihový díl C s ušitými uchýty na ucho a střihový díl D. Na obou dílech si označíme
nahoře a dole střed. Přiložíme dolní  hranu dílu C k horní hraně dílu D střed na střed, líc na líc a
sešijeme.

Po ušití podložíme pěnou a pokračujeme stejně jako u předního dílu.

A budeme pokračovat šitím výpustkové kapsy – totou kapsou budeme tašku i přetáčet, takže pokud jí
někdo vynechá, musí si pak nechat otvor na protočení v podšívce.

Připravíme si papírový střih číslo 3. Srovnáme ho se spodní stranou právě došitého dílu. Pod něj
vsuneme střihový díl P, tak aby byl přibližně rovnoměrně vložen pod rámečkem pro výpustkovou kapsu.
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Na díl P nakreslíme   podle   střihu   vyznačený   rámeček. Po   rámečku  prošijeme – šijte kratšími

stehy a nezačínejte šít v rohu. Rámeček budeme prostřihovat a pokud začnete v rohu bude se vám
párat.
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Když  máme  obšito  vprostřed  prostřihneme  a  uděláme  nástřihy  do  rohů  ke  švu  –  opatrně  ať  si
nepřestřihenete šev.

Otočíme a pěnu z rámečku vystřihneme.

Pruh prostrčíme do rubu, srovnáme a   na   patku   obšijeme.  Připravíme   si   zip o   délce  cca   35

cm. Z podšívkového pruhu si uřízneme pruh 35 cm, který rozdělíme na dvě části 28 cm a 26 cm (máme
dva obdelníky 35x28 cm a 35x26 cm). Dále si připravýme střihové díly I.

Proužky I složíme na půl, přeloženou část přiložíme k zipové spirále. Proužky přišijeme k zipu.
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Proužky nám vytvoří hezký ozdobný prvek kapsy. Bohužel na vzorovém fotu v návodu to nevynikne,
protože jsem si omylem nechala na proužky vytisknout stejný dezén jako je dezén kabelky, takže se mi
tam ztrácí. Ale u vašich kabelek už to napravím:)

Když máme proužky našiti připrvíme si podšívkový díl 26x35 cm. Položíme ho   lícovou   stranou k sobě
a na něj přiložíme zip – spodní stranou dolů – bude vám připada, že zip našíváme obráceně,ale je to
správně.

Stejným způsobem přišijeme i díl 28x35 cm.
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Zip je pak dobré ještě v krajích proštepnout – aby se nám kapsa hezky všívala. Zip si lépe lehne.

Takto vypadá připravený kapsový díl.

Navlečeme jezdce – já navlékám zip dvoucestně. Ale můžete použít pouze jeden. Jak na navlečení viz.
následující fota.
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Kapsový díl s navlečeným zipem, vložíme pod zadní díl tak, aby k horní části směřovala delší část. Díly
musí být rozloženy.

Zkontrolujeme jestli máme zip pod otvorem vložen rovnoměrně.

Prošijeme v kraji rámečku.
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Oba díly srovnáme směrem dolů a boky kapsy zašijeme. 

Spodní část kapsy necháme otevřenu, budeme jí tašku přetáčet.

Takto vypadá ušitá kapsa z rubové strany tašky.

A budeme pokračovat přípravou podšívkových dílů, protože je budeme vystřihovat podle dílů panelu,
takže je musíme připravit dřív, než designovou část zkompletujeme.

Z podšívkového pruhu si připravíme pruh 30 cm (opět přes šířku).  Pruh přeložíme na půl rub na rub
tak, aby jedna část byla cca o 2 cm kratší (to bude zadní strana).

Otočíme tak, abychom koukali nadelší stranu a v horní části proštepneme.
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Nyní vezmeme druhý podšívkový pruh – opět odstraníme pevný okraj a uřízenem z něj další pruh 30
cm – tento již nenecháváme v plné šíři, ale zkrátíme ho na cca 41 cm – takže máme obdelník 30x41 cm
(je tam ponechána pro jistotu rezerva)

Tento obdelník přiložíme k  hraně kratšího dílu – líc na líc.

Otočíme tak abychom koukali  na lícovou stranu.  Dlouhý pruh směřuje vzhůru nad štepnutý sklad.
Spojíme špendlíky. A v místě skladu uzašijeme cca 3 cm z každé strany, čímž díly spojíme k sobě.
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Přední dolní část nadzvedneme. A odšijeme kapsu. Spodní část opět zůstane otevřená –  bude   sloužit
k převrácení tašky.

Přebytečné části odstřihněte – na to nesmíte zapomenout. Kapsa musí zůstat volná, jinak by s ní taška
nešla přetočit.

Když  máme opět  si  z  podšívkového  pruhu  utrhneme (nebo  odřízeneme)  dva  pruhy  14  cm,  které
upravíme na rozměr 14x41 cm a našijeme je po obou stranách kapsy. Než začnete pruhy přišívat
označte si na kapsovém dílu v horní a dolní části střed.
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Když máme pruhy přišity ještě je z lícu proštepneme. Já si rovnou všila i štítek údržby (z naší vlastní
produkce:)). 

Vezmeme ušitou zadní část kabelky, srovnáme jí střed na sřed s podšívkou  a podšívku podle zadního
dílu vystřihneme. A rovnu si pak z podšívkového pruhu vystřihneme ještě jeden podšívkový díl. Na ten
budeme kapsy našívat jiným způsobem:).

Připravíme si pruh na kapsu o rozměru 54x42 cm. Přeložíme po delší straně na půl – líc na líc (vznikne
nám obdelník 54x21 cm). Po straně 54 cm sešijeme (máme tunel). Otočíme na líc a hranu u překladu
proštepneme.
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Vycentrujeme na podšívkový díl cca 7 cm od dolního okraje.  Narýsujeme si rysky tak, jak budeme chtít
mít kapsy velké. Prošijem po ryskách a  dolním okraji. V bocích spojíme a přebytečnou část kapsy
odstřihneme.

Nakonec si z podšívky připravíme ještě dva kusy podle střihového dílu L a jeden kus podle střihového
dílu G.

Podšívkové díly máme tím pádem všechny připraveny.

A jdeme na zip. Připravíme si díly F, díly O, metrážový zip o délce cca 75 cm a dva jezdce – zatím
nenavlékáme.
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Na zipu si z obou stran vyznačíme střed. Středy si vyznačíme i na dílech F a O.

Zip přiložíme spirálou k lícové straně dílu F – srovnáme střed na střed. K těmto dílům srovnáme střed
na střed i díl O. Společně sešijeme.

Otočíme na líc a proštepneme.

Stejným způsobem našijeme křidélka i na druhou stranu zipu.  Navlékneme proti  sobě dva jezdce.
Horní a spodní část zipu u kraje společně se šijeme, přebytečnou část spodního dílu odstřihneme.

Nyní si k zipový křidélkům musíme přišít poutka pro přichycení dlouhého ucha. Připravíme si díly K.
Doprostřed na rysku si nalepíme pásku a založíme. Navlékneme kování, složíme na půl a přešijeme.
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Poutka přichytíme ke středu zipového pruhu.

Boční díly - L   - podšijeme je pěnou o velikosti 24x35 cm

Díl G – dno podšijeme pěnou o rozměru 24x44 cm

Na bočních díle  L si  vyznačíme nahoře a dole střed.  Na dnu si  střed vyznačíme na všch čtyřech
stranách. Když máme připraveno sešijeme si boky a dno. Srovnáme střed na střed, prošijeme a z lícu
proštepneme.

Když máme našity oba boky sešijeme stejným způsobem podšívkové díly, které jsme si podle dílů La G
připravili v předchozích krocích.

A můžeme zkompletovat boční díl se zipem. Přiložíme zip a bok líc na líc – srovnáme na střed. K tom
přiložíme lícem k zipu připravený podšívkový pás a společně sešijeme.
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Z lícu proštepneme.

Stejným způsobem sešijeme i protější stranu.



Když máme sešito spojíme si v krajích designovou část s podšívkou.
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A začneme našívat paspule. Připravíme si proužky J, šňůru nebo kedr a zipovou nebo kedrovací patku.
Já u kabelek, které jsou vyztuženy pěnou upřednostňuji zipovou.

Proužek si na začátku složíme a přešijeme  - není to nutné, ale usnadní vám to práci,  když sklad
nebudete muset hlídat v ruce.

Paspule nebude všitá ve dně – obvod tašky ne tak velký, že pruh o šíři látky nestačí a nechtěla jsem
dělat šev. Takže paspule jde po bocích a zipu – dno je vynecháno.

Paspuli si přiložíme těsně před šev kde nám bok navazuje na dno (dno je puntíkaté). 



Vložíme vnitřní část a začneme přišívat. Tento pomocný šev nedělejte těsně vedle kedru, mohl by vám
pak vylézat.  Paspuli nenatahujte, spíše navolňujte, jinak vám bok bude táhnout.
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U švu mezi dnem a bokem paspuli ukončíme. Zastřihneme výplň a složíme stejným způsobem jako na
začátku.



Našijeme i na druhou stranu.

A můžme začít kompletovat kabelu.

Připravíme si přední díl a bok. Nejprve si přichytíme střed v horní a dolní části. A pak postupně jednu a
druhou stranu.
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Tentokrát přišíváme co nejblíže kedru. Šijeme opět zipovou nebo kedrovací patkou. 
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Když máme přišitu přední stranu přirpavím si podšívkový díl s otevřenou kapsou (pokud jste si šili jiné
kapsy nezapomeňte si nechat otvor na přetočení)

Přichytíme ke stejnému švu, kerým je přišit přední díl. Opět nejprve přichytíme horní a dolní střed. Bok
máme schovaný mezi přední stranou a podšívkou.

Při šití se snažíme kopírovat šev, kterým jsme přišívali přední díl.
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Když máme zkompletováno můžeme otevřenou kapsou otočit na líc.

Když máme otočeno zkontrolujeme, že máme vše správně přišito, hlavně jestli  jsme někde nepřišili
kedr, nebo nám naopak někde nějaká nepřišitá část nevylézá. Pokud je vše v pořádku kapsu zašijeme.
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Stejným způsobem si sešijeme zadní část. Opět začínáme designovým díle a po té přišijeme podšívku.
Tady budete s podšívkou trošku víc bojovat, protože už je tam více vrstev. Je dobré použít víc kolíčků a
jde to v pohodě.

Tento díl otáčíme zadní zipovou kapsou – opět pokud někdo kapsu na otočení neušil musí si nechat
díru na otočení v podšívce.

A jdeme na krátká ucha.

Připravíme si pruhy

a dlouhý pruh – ten rozpůlíme

Do všech pruhů si nakreslete rysky a nalepte oboustranně lepící pásku. Pruhy složte na střed a sešijte
vždy k sobě společně  pruh     a  užší pruh              

Když máme provlečeme kováním kabelky, dvakrát zahneme a prošijeme.
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Dlouhé ucho sešijeme stejným způsobem. Navlékneme zkracovač.

Sešijeme, provlékneme karabinkou a následně zkracovačem. 
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Druhou karabinku přišijeme na volný konec popruhu. A máme hotovo:)


