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 + Bernina 710
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 (je
počítáno s přídavky základní patky 1 cm)
Tuto tašku můžete ušít několika způsoby – návod je vytvořen na vyztuženou tašku se zipem a výpustkovou
kapsou – jednodušší verze ušijete podle něj s vynecháním neptořebných kroků
jednoduchou nákupní tašku bez podšívky

–

s krátkými uchy – další materiál nedokupujete
s prodlouženými uchy – 4 ks kování 30 mm – kroužek, polokroužek, obdelník – dle vlastního výběru
+ doporučuji koupit oboustranně lepící pásku – zjednoduší vám šití
–
jednoduchou nákupní tašku s podšívkou –

–

50 cm látky na podšívku (obvykle se používá bavlněné plátno)
s krátkými uchy – další materiál nedokupujete
s prodlouženými uchy – 4 ks kování 30 mm – kroužek, polokroužek, obdelník – dle vlastního výběru
+ doporučuji koupit oboustranně lepící pásku – zjednoduší vám šití
–

vyztuženou tašku na zip s výpustkovou kapsou na zadní straně (kapsu můžete vynechat)
- výztuha 50x90 cm – já použila pěnu (tloušťku pěny volte podle toho co váš stroj zvládne), ale můžete zvolit
jakoukoliv oblíbenou výztuhu (např. Zažehlovací)
- podšívka – 50 cm bavlného plátna (pokud byste chěli šít více kapes nebo složitější než jsou v návodu musíte
koupit větší množství)
- metrážový zip 5 mm - cca 1 metr
- jezdce 2-3 kusy (podle toho zda na výpustkovou kapsu dáte jenom jeden nebo dva proti sobě)
- kování na prodloužení uch – 30 mm – polokroužek, kroužek ,obdelník – dle vlastního výběru
- dále doporučuji oboustranně lepící pásku – zjednoduší vám šití
- kdo má a bude používat pěnu je dobré pužít dočasné lepidlo (nutné není)

Pokud máte zbytky pěny, které chcete využít můžete ji k sobě spojit jednoduchým způsobem. Zaříznete, aby strany byly rovné
a položíte těsně k sobě. Sešijete širším entlem.

1

Na tento panel se nevešla čísla k jednotlivým střihovým dílům – takže jsem vám připravila plánek s popisem co je co na panelu.
Doporučuji si připravit lepíky – napsat si na ně jednotlivá písmenka a na střihové díly si je na první šití přilepit – budete se lépe
orientovat.

2

Nejprve si připravíme hlavní díl A – pokud budete zažehlovat výztuhou tak podžehlete. Já ukáži postup pro
podložení pěnou. Pěnu položíme na stůl tak,aby látka, kterou je pěna potažena směřovala ke stolu. Pokud
máte dočasné lepidlo můžete lehce stříknout přiložíme díl A (pokud lepidlo nemáte pouze přiložíte)

Když máme přiloženo na pěně proštepneme u dna, abychom spojili s pěnou – já šila po předtištěných švech,
ale můžete klidně mimo a přichytíme pěnu v krajích. Přebytečné okraje odstřihneme. V horní a dolní části si
vyznačíme středy (já dělám zoubečky)

3

A jdeme na výpustkovou kapsu. Kdo kapsu šít nechce tento postup přeskočí – ale nezapomeňte si pak
nechat v podšívce otvor na otočení kabely. K obrácení slouží jinak tato kapsa.
Na zadním díle (na mé tašce puntíky) – si křídou vyznačíme rysku. Kolmo k ní si uděláme další rysku o délce
29 cm - 6 cm od horního okraje – vycentrovanou na sřed.

Připravíme si díl I. Na ten si z rubové strany narýsujeme rámeček pro zip výpustkové kapsy o rozměru
25x1 cm. Do středu si ještě uděláme rysku podle které pak budeme otvor pro zip prostřihávat. Srovnáme
delší hranou k rysce a přichytíme špendlíky.

Podle rámečku odšijeme (vnitřní rysku ne) – šijte kratšími stehy a nezačínejte v rohu.

4

Prostřihneme po středové rysce. Rohy nastřihneme do trojúhelníčků – těsně ke švu, ale pozor ať si šev
neprostřihnete. Pěnu z rámečku v rubové části vystřihneme.

5

Našitý obdelník prostrčíme otvorem do rubu. Hezky srovnáme. A proštepneme.

Nyní si musíme připravit kapsu se zipem. Z podšívky si po šířce odřízněte pruh 30 cm. Ten rozdělte na dva
kusy 24 cm a 26 cm – takže máte dva obdélníky 30x24cm a 30x26 cm. Dále si připravte 35 cm metrážového
zipu a proužky H.
Nejprve vezmeme obdélník o rozměru 30x24 cm. K delší hraně přiložíme zip a to tak, že podšívka leží lícem
směrem k nám a zip přikládáme spodní stranou. Spirála směřuje vzhůru.

Jeden z pruhů H složíme na půl (po delší straně) a skladem přiložíme k zipové spirále – ne úplně těsně. Musí
zůstat prostor pro pohyb jezdce. Vše společně sešijeme (pokud se na to necítíte, můžete sešít napřed zip
a látku a pak teprve našít ozdobný proužek).

6

Když máme sešito připravíme si podšívkový díl 30x26 cm. Opět k jeho delší hraně přiložíme zip – k lícové
sraně. Přidáme druhý proužek H a sešijeme.

Takto vypadá připravená kapsa

7

Když máme navlékneme jezdce – můžete dát buď jeden , nebo dva proti sobě. Zip na pravé straně
nastřihněte směrem ke spirále. Na levou sranu vsuňte jezdec. Pravou nastřiženou stranu pod něj podsuňte
a stáhněte dolů.

7

Kapsu si položíme na stůl tak, aby delší část směřovala vzhůru. Na zip přiložíme hlavní díl tašky otvorem tak,
aby přesahy zipu byly z rubové strany cca stejně dlouhé (jezdec musíte vidět v otvoru pro výpustkovou
kapsu).

8

Když máme srovnáno opět obšijeme otvor pro výpustkovou kapsu – tentokrát blíže k okraji. Kapsa musí být
celou dobu rozložena.
Když máme, kapsu srovnáme směrem dolů a boky sešijeme. Dno necháme volné – budeme jím tašku
obracet.

A rovnou si připravíme podšívku. Budeme potřebovat obdélník o rozměru 50x85 cm. Na obě jeho strany (50
cm) našijeme pruhy G a proštepneme. (Pokud nebudete šít zipová křidélka můžete k podšívce použít ta –
jsou širší, ale nezapomeňte pak o rozdíl v rozměru zkrátit podšívkový díl).

Ze zbytku podšívky si uděláme kapsu. Obdélník který zbyl si z delších stran dvakrát založíme, abychom měly
kapsy hezky začištěné.

9

Kapsu přiložíme na podšívku a vyznačíme si ryskami jak ji chceme mít prošitou. Prošijeme po ryskách, dole a
přichytíme na bocích.

10

Kdo všívá štítky je pro to teď vhodná chvíle. Štítek je také z naší vlastní produkce, pokud byste měli o štítky
zájem, stačí nás kontaktovat:)

A je čas připravit ucha D+E. Do středu pruhu uděláme rysku. Na tu nalepíme oboustranně lepící pásku a
složíme na střed (pokud pásku nemáte musíte sešít – budete mít více švů). Když máme všechny čtyři pásky
připraveny sešijeme k sobě vždy užší a širší pásek. A to tak že užší přiložíme na širší a po krajích delšími
stehy sešijeme.Takto získáme jednoduše hezká efektní začištěná ucha.

11

Stejným způsobem si připravíme i prodloužení uch z dílů D a E. Do ušitých pásků pro prodloužení uch pak
vložíme zvolené kování a sešijeme.

¨

12

A už nám chybí pouze zipová křidélka a můžeme tašku zkompletovat.
Na ta budeme potřebovat. Metrážový zip cca 65 cm, jezdec, pásky F a koncovku J.
Pásky F založíme z jedné strany do rubu cca 1,5 cm. Na protější stranu si z rubové strany uděláme rysku ve
vzdálenosti cca 2 cm od kraje.

Pásek složíme na půl lícem na líc po delší straně. Do složeného pruhu vložíme zip s navlečeným jezdcem
tak, že kraj zipu je souběžný s krajem kde máme rysku, delší strana přesahuje u strany záložky.

Když máme připraveno sešijeme k rysce. Šijeme nejlépe zipovou patkou.

13

U rysky zastavíme, necháme zapíchnutou jehlu. Zvedneme patku a otevřeme kousek zip – na to
zenazapomeňte. Otočíme do pravého úhlu a došijeme.

Když máme hotovo odstřihneme roh a přebytečnou část spirály.

Protočíme do lícu, hezky srovnáme a proštepneme. Je dobré si pak ještě na krajích spojit hrany zipu. Z obou
stran zipových křidélek si vyznačíme střed.

14

Když máme hotovo přišijeme si koncovku na zip - J. Ta se dá šít různými způsoby, případně můžete použít
koncovku kovovou.
Já šila tak, že jsem si z obou stran založila cca jeden cm do rubu. Přehnu přes konec zipu líc na líc. Ze stran
sešiji (vedle zipu – zip se nesmí přichytit). Odtřihnu rožky, přetáhnu na líc a proštepnu.

Před závěrečnou kompletací si ještě vyznačíme odšití dna. Na designovou látku i podšívku si na odšití
nakreslíme do boků dna křídou obdélníky, které vystřihneme. Centrujeme ke středu dna) . Já dělala obdélník
o délce 6 cm a šířce 4 cm (kdyby dno nebylo v celku ,ale sešívalo se tak byste vystřihávali v rozích čtverce
4x4 – takto je jedna strana o 1 cm kratší(3+3 cm), protože nemusíme počítat se švovým přídavkem). Čím
větší prostřihy uděláte tím bude dno širší.
15

A jdeme na kompletaci.
Vezmeme hlavní díl A a prodloužení uch, nebo ucha pokud je prodlužovat nebudete. Na obou stranách tašky
si od středu si na každou stranu vyznačíme 10 cm. Přichytíme prodlužky nebo ucha.

A jdeme na zip. Zipová křidélka přiložíme spirálou (lícem) na líc k dílu A – srovnáme střed na střed. V
tomto kroku si uvědomte na jakém rameni tašku nosíte a na kterou stranu chcete ,aby se zip otvíral. Já
nosím tašku na pravém rameni a podle toho mám zip orientovaný.

K tomu přichytíme líc na líc podšívku a sešijeme – šijeme normální patkou. Pokud se na to necítíte můžete
napřed sešít zip s hlavním dílem a podšívku pak přišít zvlášť.

16

Stejným způsobem sešijeme i druhou stranu.
Když máme, tašku rozložíme tak že na jedné straně máme pěnu, na druhé podšívku. Z obou stran sešijeme.

17
Když máme hotovo zašijeme rohy dna. Složíme na sebe a přešijeme – doporučuji víckrát.

Stejným způsobem sešijeme rohy i na podšívce.

18

Já nechci mít podšívku v tašce volně, takže před otočením ještě k sobě přichytím v rozích podšívku a hlavní
díl.
Musíte přichytit tak ,aby dno směřovalo proti dnu – pokud si nejste jistí tak raději tento krok vynechte.

Když máme hotovo protočíme kapsou na líc. Tašku zkontrolujeme a pokud je vše v pořádku kapsu můžeme
zašít. Okraje kapsy založíme dovnitř a sešijeme dolní okraj.

19

V horním okraji proštepneme. Pokud vám stroj nevzládne přejet boční šev s pěnou tak štepněte mezi těmito
švy.

A už zbývá jenom dokončit ucha.

20

