
Fotonávod panel – kosmetické taštičky
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Panel je již včetně přídavků 1 cm
Všechny uváděné rozměry jsou již také s přídavky.

První je uváděna šíře

Materiál potřebný k došití
oboustranně lepící páska – pro obě velikosti  - není nutná, ale usnadní vám práci

Panel velikost M (malá)

Výztuha – pěna               30x42 cm – 1 ks (můžete použít jinou svou oblíbenou výztuhu)

Plátno na podšívku         30x22 cm – 2 ks

Zip+jezdec – čistá délka po navlečení 18 cm – doporučuji 5 mm  
(můžete dát dva jezdce proti sobě)

Panel velikost L (větší) 

Výztuha – pěna       37x45 cm – 1 ks  (můžete použít jinou svou oblíbenou výztuhu)

Plátno na podšívku  37x23 cm – 2 ks

Zip+jezdec – čistá délka po navlečení 25 cm – doporučuji 5 mm  
(můžete dát dva jezdce proti sobě)

Postup šití je pro obě taštičky stejný.

Nejdříve si z panelu vystříhneme hlavní díl. Složíme ho na půl a podle něj vystříhneme podšívku.
Na podšívce musíme v dolní části přidat navíc 1 cm přídavek na šev.
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Když máme připravenu podšívku podložíme si hlavní designovou část pěnou (případně podžehlíme
výztuhou). Penu můžete přichytit pouze v krajích – doporučuji však prošít dno, případně můžete
prošít nebo volně proquiltovat celou taštičku.
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Pěnu pokládejte směrem k látce odkrytou částí pěny, tkanina kterou je potažena směřuje ke stroji
(pokud to otočíte nic moc se nestane, ale bude se vám špatně šít.

Když máme podloženo přebytečné části pěny obstřihneme.

Malým nástřihem si označte středy v obloukových částí kosmetické taštičky.
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Připravíme si navlečený zip potřebné délky. Zip navlečte tak, aby vám oba konce zůstaly zapnuté.
Můžete použít i dvoucestně navlečený zip.

Připravte si také proužky označené koncovka zipu.

Navlečený zip si položíme spirálou dolů (jezdcem dolů – koukáme na rubovou stranu)

Na oba konce přiložíme z této rubové strany o  okraji lícem dolů a cca 1 cm od kraje přešijeme.

Otočíme  zip  lícovou  stranou  k  sobě.  Okraje  proužků  založíme  směrem k  zipu  a  ještě  jednou
přehneme a přešijeme. Tím si okraj zipu začistíme.
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Stejným způsobem zakončíme i druhou stranu.

Z obou stran zipu si vyznačíme střed a po délce zipu si z obou stran uděláme menší nástřihy, aby se
nám zip lépe rvaroval do oblouku.
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Než  začneme  přišívat  zip,  připravíme  si  ještě  poutka,  za  které  budeme  taštičku  při  otevírání
přidržovat. Je na vás zda si tam uděláte jedno , dvě nebo žádné.

Do středu proužků na poutka si nakreslete rysku. Pomocí oboustranně lepící pásky složte na střed a
boky přešijte (pokud pásku nemáte nic se neděje – pouze usnadňuje  práci)

Poutko složte na půl a přišije cca 2 cm od horního okraje.
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A můžeme přišívat zip. Zip si srovnáme značkou na značku na taštičce a přichytíme kolíčky –
přišijeme.

Když máme zip přišit,  připravíme si  jeden z  podšívkových dílů.  V horní části  si  opět  uděláme
značku.  Sronáme značku na značku a podšívku přichytíme lícovou částí  k lícu designové části
taštičky. Přišijeme – tentokrát po celé horní šířce  - od okraje k okraji.
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V rozích opatrně nastrihneme – taštička se nám bude lépe srovnávat.

Nyní můžeme proštepnout – neštěpujeme podšívku  - prošijeme pouze švový přídavek. Podšívku
máme rozloženou směrem nahoru. Doporučuji však podívat se na následující krok štepování druhé
strany, která již bude přístupná pouze přes otvor v boku kabelky. Je potřeba zvážit zda i v tomto
kroku dokážete kabelku proštepnout. Pokud ne – tento krok vynechte – proštepnete ji pak hotovou
tka jak vám stroj dovolí.
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Stejným způsobem sešijeme i druhou stranu. Přikládám fota štepnutí druhé strany, kdy už je místo
pro  štepování těžce dostupné.

Když máme  hotovo srovnáme na sebe designové díly a podšívkové díly. Boky sešijeme.
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Sešijeme dno podšívky. Nezapomeňte si nechat otvor pro otočení taštičky.

Složíme rohy podšívky i designové části a sešijeme.
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Když máme hotovo otočíme otvorem v podšívce taštičku na  líc. Zkontrolujeme a   pokud   je   vše
v pořádku můžeme otvor zašít. Je na vás zda v ruce skrytým stehem, nebo jako já – na prasáka:)) na
stroji.
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