Kolová sukně
Kromě panelu na půlkolovou sukni budete potřebovat pružný pas (úplet, náplet,
fuknční úplet) a podle vlastního uvážení gumu do pasu.
Na sukni z micropeach doporučuji použít funkční úplety – např. plavkovinu, která
je také rychloschnoucí – plánujeme pro vás i potištěné panýlky z plavkoviny
vhodné k jednotlivým sukním. K silky zvolte dle vlastního výběru – já osobně
používám nejraději bavlněný úplet s elastanem, protože do něj není na rozdíl od
nápletu nutné přidávat gumu, nebo výše zmíněnou plavkovinu.
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Dětská kolová sukně
Změříme si obvod pasu - případně nejširší část těla, přes kterou budeme sukni
oblékat (například boky), pokud šijeme sukni z pevného materiálu s pružným
pasem.
Kolová sukně pro velké slečny a dospělé ženy
V tomto případě měříme vždy obvod boků, aby bylo možno
sukni
obléci. Pouze
v případě, že budete dávat do sukně zip, nebo ji šijete kompletně z pružných
materálů měříte obvod pasu.
Výpočet poloměru
Naměřený obvod/6,28)
(Např. Při obvodu pasu 50cm je vypočtený poloměr 8,09 cm)
Vystřihneme si panel.
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Sukni si složíme na čtvrtinu (je dobré zajistit si špendlíky).

Nyní si pomocí metru přeneseme naměřený poloměr – můžete také využít střihovou
přílohu, která je ke stažení na webu u kolových sukní – vyberte vždy raději
větší rozměr (např. Vyjde vám obvod 9,3 – vyberte poloměr 9,5).

2

Středový kruh si vystřihneme. A rovnou si dokud máme sukni složenou na čtvrtiny
si vyznačíme malými zoubky čtvrtiny – bude se nám lépe vypínat náplet po obvodu
kruhu.

3

Připravíme si náplet – nebudu vám psát přesné rozměry, protože záleží jaký
materiál a jak pružný budete používat. Obvykle se počítá podle pružnosti 70-80%
naměřeného obvodu
Takže např. Obvod 50 cm , materiál pevnější plavkovinu –
délka nápletu bude cca 40 cm. Výšku si připravte tak jak vám vyhovuje. Pokud
chcete mít např. pas po ušití vysoký 4 cm uříznete náplet cca 10 cm.
Připravený pasový pruh sešijeme do kruhu po rubové straně – používejte nit v
barvě – já použila kontrastní, aby byl šev na fotu vidět.

Přeložíme na půl – šev je schovaný uvnitř. Pokud chcete dávat do pasu gumu
sešijte ji a vložte ji než náplet přichytítě k sukni.
Kolíčky přichytíme ke středovému otvoru sukně – rozdělíme na čtvrtiny tak jak
máme připraveny značky.

4
Přišiváme na overlocku, nebo na klasickém stroji overlockovým stehem. Rovnoměrně
napínáme mezi kolíčky. Netahejte ať si nezlomíte jehly.
Když máme našitý náplet v pase, jdeme na založení spodní délky. Já sukně

zakládám, nejsem příznivcem lemovacích proužků, přijde mi to rušivé. Ale pokud
se vám líbí lemování, můžete samozřejmně olemovat. Bude také hezky vypadat
rolovací lem – ten doporučuji zejména na sukně ze silky – není nutné ho šít, tak
aby se vlnil – pouze jednou jehlou a úzkým stehem okraj zapravit. Nebo můžete
být kreativní a použít pružnou krajku nebo třeba kvítka, jak použila jedna z
našich zákaznic. Fota vám přidám na konec návodu:)).
Takže já zakládám a zakládám dvojitě, ale aby se mi lem nekroutil, používám
trošku zdlouhavější postup :).
Nejprve si dolní okraj začistím – přijde vám to možná zbytečné, když se bude
stejně zakládat, ale jednak se mi nikde nemotají nitě a jednak začitštění lemu
využívám jako vodič pro zakládání.
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Když mám okraj začištěný, šiji na klasickém stroji po rubové straně sukně.
Založím si pěkně podle začištěného švu a prošiji kolem dokola.

Kdo bude našívat ozdobnou krajku, kvítka apod., bude lepší, když nechá založené
jenom takto jednou, aby vám nevznikla silná vrstva.
Já si pak založím ještě jednou. Takže z rubové části mám vidět dva švy
rovnostehem, z lícové jeden. Je to sice trošku víc práce, než kdyby se rovnou
zakládalo nadvakrát, ale lem se nebude tolik kroutit. Snažte se ohýbat vždy
kolmo k okraji látky.
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Zde vidíte rubovou a lícovou stranu. Na rubové straně máme dva švy rovnostehem –
na lícové pouze jeden:).

A už jenom sukénku obléci a princezny se mohou točit:)A zde ještě fotografie od
zákaznice, jak zakládala sukénku ze silky.
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