
Dámské triko kojící nebo šaty 

Velikost   : XXS-2XL

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 )

Prodloužením získáme šaty



Dámské triko kojící nebo šaty 

Velikost   : XXS-2XL

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 
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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!!



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



4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu

Přiložíme rukáv na ramení šev ( přední část rukávu se značkou)na přední díl, zašpendlíme - rukáv muže být
 v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.

ZD
PD

PD

6.zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme 
celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a 
sežehlíme směrem do zadního dílu

RUB



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