
Dámské šaty kojící basic s rovným překrytím

Velikost   : S-5XL

Materiál : úplet bavlna +elastan 
V
Mavatex

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o.  

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!! 

mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz  FB:špendlík střihy a návody ( zdarma )

Zkrácením získáme triko



Dámské šaty kojící basic s rovným překrytím
Materiál : úplet bavlna +elastan nebo lehká pružná teplákovina 

V
Mavatex

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o.  

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!! 

mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz  FB:špendlík střihy a návody ( zdarma )

PRODLOUŽENÍM ZÍSKÁTE ŠATY NEBO TUNIKU K LEGINÁM !!! 
PŘEMĚŘTE NOŠENÍ OBLEČENÍ !! 

Rozložení střihu na látku - přídavky na švy 

O
S

N
O

V
A

0,7-1 cm

0,7-1 cm

0,7-1 cm

2 cm

2 cm

2 cm

p
ře

h
yb

p
ře

h
yb



Přední díly

Začistíme horní přední díl - buď zahneme za přinechanou 
 záložku nebo můžeme ozdobně olemovat 

Olemovaná vrchní část 
pozor v tomto případě
stačí přidat na šev pouze 
0,7 cm !! 

Vnitřní přední část 
Přinechanou záložku 
zahneme do rubu ,
prošijeme a provlečeme
gumu - ta je volně 
vložená , není potřeba
ji moc stahovat 
Délka gumy max
o cm menší než díl

guma!!

pozor toto je varianta s šikmým překrytem a 
průramkem- zpracování bude stejné u rovného



Boky sešijeme
zajištovacím stehem
- před sešitím obou
dílu dohromady
tzn PD+ZD



RUB KAPSY

vrchní kapesní váček musí být
o cca 1cm menší 

přední díl zadní díl

všijeme kapesní váček 
k zadnímu švu

přední díl zadní díl

všijeme kapesní váček 
k přednímu švu

Prošijeme kapesní váček po přední straně - POZOR ZADNÍ VÁČEK MUSÍ BÝT
PŘI ŠITÍ MIMO !! KDYBYCHOM SEŠILI KAPSA NEBUDE FUNKČNÍ

zadní díl přední díl

přední díl zadní díl

sešijeme kapesní váčky dohromady
šev začistíme

Kapsu prošijeme z lícu po zadním díle . Pozor krátké strany můžeme prošít víckrát
kvůli pevnosti

KDO CHCE MŮŽE Z LÍCU KAPESNÍ VÁČEK PROŠÍT A TÍM ZÍSKÁ ZAJÍMAVÝ EFEKT  

KAPSA DO ŠVU



Sešijeme přední a zadní díl dohromady- sešijeme ramenní část a boční švy

Zahneme spodní okraj rukávů a spodní okraj trika za přinechanou záložku
8.
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