
Tento návod je zdarma k zakoupenému panelu. Nesmí být   kopírován   na   jiné   weby  ani  využíván
pro pořádání kurzů a další výuku. 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  60 cm 

Metrážový zip o délce cca 28 cm

Zkracovač 1 ks

Polokroužek, rámeček, kroužek (dle vlastního výběru) - 2 ks

Magnetické zapínání - 1 ks

Koženková lemovací páska v délce ucha

Cca 1,3 metru šňůry nebo kedru k vytvoření paspule

Fix šedý  27x30 cm  - designový díl klopy 

Díl klopy s magnetem - Výtuha polifix 27x30 cm  (pokud nemáte můžete použít fix šedý, ronar fix lux , 
nebo vefix 300+20  - v žádném případě nepoužívejter ronofix, klopa by nebyla pěkná)

Pěna cca 45 cm celá šíře (levná pěna z našeho eshopu www.m-latky.cz)

Bavlněné plátno na podšívku

35x 40 cm - 2 kusy (vnitřní kapsy)

28x 20 cm - 1 ks (výpustková kapsa)

28x18 cm - 1 ks (výpustková kapsa)

35x25 cm - 2 ks (část střihového dílu B)

10x36 cm - 2 ks (část střihového dílu C)
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Pěna

35x31 cm – 2 ks

10x 82 cm - 1 ks

Díly buď vystřihujte postupně jak budeme šít, nebo si je nezapomeňte označit třeba lepíkem, příslušným
písmenkem, aby ste se v nich vyznali.

Začneme zadním dílem s výpustkovu kapsou.

Připravíme si jeden z dílů B, střihový díl I a pěnu o rozměru cca 35x31 cm. Výhodné je mít i dočasné 
lepidlo, ale jde to i bez něj.

 Pěnu vždy přikládáme tak, aby pěna šla k látce a po části potažené látkou šijeme.

Kdo bude používat lepidlo stříkne si ho lehce na pěnu a přiloží střihový díl B. Kdo lepidlo nepoužívá 
jenom si k sobě přiloží.

Na pěnu položíme  střihový díl  B na kterém si nejprve v horní a dolní části vyznačíme střed.  Přiložíme 
lícem na líc díl I. Který následně srovnáme podle střihu, který jsme si vytiskli tak, byl pěkně srovnaný 
rovnoměrně pod vystřiženým rámečkem.
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Střih srovnáme, pruh uvnitř rámečku zajistíme špendlíky (nemusíte se bát propíchání - bude se 
vystříhávat). Rámeček obkreslíme .

Obšijeme vyznačený  rámeček . Nezačínejte v rohu - pak by se vám to mohlo začít párat. Šijte kratšími 
stehy.

Podle linky, kteru jsem nakreslila na následující fotografii prostříhneme. V rozích co nejvíc ke švu,ale
opatrně aby nedošlo k prostřiení.
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Otočíme do rubové části a odstříheneme všechnu pěnu uvnitř rámečku.

 Látku prostrčíme z lícu do rubu a okraj vyrovnáme.  Kočárkovinu můžete zajistit špendlíky, průpichy na
ní nejsou vidět. Pokud byste šili např.  z koženky tam použijte kolíčky.

Kousek od kraje kolem rámečku delšímy stehy proštepneme.

Krok s našíváním a prostrkováním pruhu  je   možné   vynechat.   Lze nakreslit   rámeček   přímo na díl B
a  ohnout po prostřižení dovnitř. Ale mám vyzkoušeno,že tímto způsobem se kapsa šije lépe. 
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Nyní si připravíme bavlněné plátno na výpustkovou kapsu. Připrate si obdelníky 28x20 a 28x18.

Designové proužky J

Metrážový zip v délce cca 33 cm (je to včetně rezervy pro následné navlečení zipu + jezdec.

Nejprve si připravíme proužky J a nenavlečený zip. Proužky přehneme na půl a u kraje zipu našijeme. 
Přeložená část leží těsně vedle zipové spirály.
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Vezeme si nejprve kratší část podšívky na kapsu (18 cm). Položíme  rubem dolů, lícem směrem k sobě. K
delší hraně přiložíme zipový pruh. Spodní částí na lícovou stranu podšívky. A přišijeme.

Stejným způsobem přišijeme na druhou stranu zipu delší část kapsového dílu.

Když máme hotovo navlečeme jezdec.  -viz fota  níže.  Zde pohled na připravený kapsový díl  včetně
jezdce.
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Vezmeme připravený zadní díl a kapsový díl,který pod zadní díl podložíme tak, že kapsové díly směřují
kratší dolů, delší nahoru.  Srovnáme rovnoměrně pod předšitý otvor.  Obšijeme po okraji.
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Kapsové díly srovnáme směrem dolů a boky sešijeme. Spodní stranu kapsy necháme volnou – kapsu jí
budeme otáčet.

Takto vypadá hotová kapsa z rubové strany.
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A jako poslední krok si přichytíme pěnu k okraji.  Pozor ať nepřichytíte i kapsu - ta musí zůstat volná.

Stejným  způsobem  si  připravíme  druhý  díl  B  s  pěnou  –  tentokrát   nevyznačujeme  obdelník,  ale
přenesemem si značku pro magnet – pouze nakreslíme – nevystřihujeme. Dále si  vyznačíme  mizící
tužkou nebo křídou střed a proštepneme – tím pěknu přichytíme.
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A  připravíme  si  magnet.  Nejprve  si  přiložíme  plíšek  na  vyznačenou  značku  a  křídou  si  podle  něj
vyznačíme body pro umístění nožiček magnetu.

Dírky prostříhneme.
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Prostrčíme nožičky do rubu (použijeme těžší magnetickou část) 

Navlečeme plíšek a nožičky magnetu roztáhneme od sebe.

Když máme umístěný magnet pěnu si v okrajích přichytíme s látkou.
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Připravíme si střihový díl C – bok – přiložíme na pruh pěny 10x82 cm. Vyzančíme si středy dna, uěláme si
rysku a po obou stranách proštepneme. Po té si pěnu a láa v okrajích přichytíme. Přebytečnou část pěny
odstřihneme.   Než začneme přišívat paspuli,  musme si ještě podle již  hotového střihu lícové strany
připravit díl podšívkový. Na ten budeme potřebova střihové díly H 2 ks a podšívkové díly o velikosti cca
10x36 cm.  Podšívkové díly  po kratší  straně sešijeme k sobě a proštepneme.  Na každou stranu pak
přišijeme díl H.

Když  máme  připravený  vrchní  i  podšívkový  díl,  srovnáme na  sebe  střed  na  sřed.  A  podšívkový  díl
vystřiheme podle dílu vrchního dílu C. Podšívkový díl si zatím odložíme a připravímesi pruh F + šňůru do
paspule, případně kedr. Pruh F si rozpůlíme

Na boční díl si uděláme značky 10 cm od kraje, ke kterým budeme umisťovat paspuli
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Přišívat budeme kedrovací nebo zipovou patkou.

Nejprve si proužek složíme do trojúhelníčku a přešijeme.

Přichytíme k bočnímu dílu a kousek předšijeme.
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Vložíme šňůru nebo kedr a začneme přišívat. Šijte po kraji, aby vám šev po přišití předního a zadního
dílu kabelky nevylézal.

Paspuli při našívání nenatahujeme, ale spíš navolňumeme, aby nám pak bočnici netáhla. Po přišití jí po
stranách můžete opatrně nastříhat,aby se dobře tvarovala do oblouku. Komu to vyhovuje lépe,může
paspuli přišívat místo na bok na kabelkový díl. Je to v podstatě jedno. 

Při došívání k druhé značce kedr zastříhněte a složte stejným způsobem jako na začátku.
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Nyní začneme s kompletací vnější části kabelky. Vezmeme si přední  a   boční díl a od   středu do  jedné
a pak dodruhé strany, si je kolíčky (nebo špendlíky) spojíme k sobě. Mělo by to vyjít pěkně od kraje ke
kraji. Pak sešijeme po stejném švu jako jsme přišívali paspuli. Prošívám 2x aby byla kabelka dostatečně
pevná.  Opět šijeme zipovou nebo kedrovací patkou.

Po přišití otočíme na  líc a zkotrolujeme, jestli je vše přichyceno, nevylézá nám někde např. kus paspule
apod. Pokud je vše v pořádku stejným způsobem zkompletujeme se zadním dílem.
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Připravíme si klopu

Díl  A  –  jednobarevný  podžehlený  výztuhou polifix  –  výztuhu polifix  si  ze  všech  stran  o  cca  1  cm
zmenšíme – tak aby nám nešla do švu – na tento díl si vyznačíme umístění magnetu. (Kočárkovinu se
nebojte zažehlovat, při tisku prochází kalandrem daleko větší teplotou – ale nikdy nežehlete kočárkovinu
přímo. Žehličku spíše přikládejte, pokud jí budete moc šoupat , můžete si střih vytahat). 

Rovnou si pomocí plíšku vyznačíme a prostřihneme otvory pro prostrčení nožiček magnetu. Magnet
zatím nevkládáme.  Do klopy ho umístíme po jejím ušití. Bude se nám bez něj šít pohodlněji.
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Připravíme si designový díl klopy podžehlený výztuhou fix šedý.

Oba díly srovnáme líc na líc a  na patku obšijeme - horní část musí zůstat otevřená. 

Švový přídavek buď můžete obstřihnout na cca 2 mm , nebo v  obloučcích  nastřihneme a otočíme na 
líc. Hezky vyrovnáme. 

Proštepneme 
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Po  té  co  máme  proštepováno  umístíme  do  již  připavených  otvorů  druhou  (nemagnetickou)  část
magnetu. Horní část klopy v kraji prošijeme a vyznačíme si střed.

Klopu  přiložíme  líc  na  líc  k  zadní  části  kabelky  –  srovnáme  pěkně  střed  na  střed  a  entlem  nebo
rovnostehem v kraji přichytíme.

A jako poslední krok vnější části si musíme ušít úchyty na popruh na popruh. Připravíme  si  dva kusy D
a zvolené kování. Na střed přilepíme oboustranně lepící pásku – pokud nemáte, tak musíte okraje prošít.
Složíme na střed.
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Vložíme kování a přešijeme.

Přichytíme k boku

20



A vnejší díl kabelky je hotov a teď jdeme na podšívku. Pokud vám nebudou vyhovovat kapsy tak jak je
mám já, udělejte si je podle svého.

Bavlněné plátno o rozměru 35x25 cm a 35x38 cm – díl G – to vše 2x

Plátno o rozměru 35x25 cm sešijeme s dílelm G a proštepneme. 

Nyní si připravíme díl na kapsu o rozměru 35x38 cm. Složíme na půl lícem na líc - zůstane nám šíře 35 
cm. Na patku prošijeme - pouze po dlouhé hraně - boky nesešíváme. 
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Otočíme na líc a na straně sklaldu proštepneme.

Přiložíme na podšívkový díl, přichytíme špendlíky a vyznačíme si jak chceme mít prošité kapsy. Já 
nechávám jednu širší hlubokou a druhou užší s odšitou hloubkou, např. na telefon 

Druhý díl podšívky ušijeme stejně, rozčelenění kapes můžeme udělat zase jiným způsobem. Nebo 
můžete udělat kapsu zipovou. Na tu najdete postup ve free návodu na klopovou kabelku v magazínu na
www.patchworkobchod.cz (jedná se v podstatě o totožný návod, pouze není vytvořen pro šití z panelu).
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Když máme připraveny oba podšívkové díly  zkompletujeme je  s již připravenou boční částí  stejným
způsobem jako jsem kompletovali designovou část kabelky.

Když máme hotovo vložíme designovou část líc na líc do podšívky a horním okraji sešijeme.

Já si teď ještě přišívám podšívku s designovou částí dohromady, aby nebyla v kabelce volně. Tento krok
můžete vynechat.

Strany dna pošívky a designové části označené na fotografii přiložíme k sobě a společně přichytíme.
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Sáhneme do vzniklého otvoru a protočíme. Opět vidíme kapsu.

Když máme otočeno opět spojíme protihlehlé strany dna – viz. fotografie a sešijeme.
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Kapsou otočíme celou kabelku na líc.

Zkontrolujeme a pokud je vše v pořádku kapsu zašijeme.
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Kabelku proštepneme. 

A už nám chybí ušít pouze ucho.

Uděláme si doprostřed ucha rysku
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Nalepíme oboustranou pásku (případně kraje sešijeme). Složíme na střed.

Z obou stran si odměříme 6 cm.
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K této rysce si  přiložte koženkovou lemovku a začneme společně s kabelkovým popruhem v okraji
sešívat. Začněte hned od okraje popruhu – ne až od rysky.
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Provlečeme zkracovačem. Zahneme část bez koženky a sešijeme.

Navlečeme karabinu a opět protáhneme zkracovačem.
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Na druhou stranu přišijeme pouze karabinku.

Pokud nechcete karabinky můžete je vynechat a ucho všít rovnou do kroužků.
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