
Pyžamo raglán  

Velikost   : 104-134 

Materiál : úplet bavlna+elastan nebo 100 % bavlněný úplet

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 )



Rukáv část 2- pruhatá látka 

PALEC

Triko raglánové - technologie

                úplet - bavlna+elastan nebo 100% bavlna - regular fit

Velikost   : 104-134

Materiál : úplet - bavlna+elastan nebe PES +elastan!!SLIM FITT

V
Mavatex

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe 

2. střihová poloha

3. Po ustřižení máme tyto díly:

délku je ideální přeměřit podle nošeného trika- každé dítě je jinak dlouhé -- měříme za zadním středovém švu
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Elastický materiál na pásek - rib 1x1

Přední díl -1 x střiženo v přehybu
Zadní díl -1 x střiženo v přehybu
rukáv 2x
lem na začištění průkrčníku



Specielní rukáv ze dvou částí : 

Rukáv část 2- pruhatá látka 

PALEC

sešijeme 
dohromady

PALEC

Rukáv část 2- pruhatá látka 

4. Sešijeme přední raglán
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5. Sešijeme zadní raglán - šijeme stejným způsobem jako zadní 

Pokud chci otvor pro prst - vynechám
dirku cca 2cm



6. Sešijeme začišťovací proužek z ribu , přehneme ho na ½ šíře a všijeme do průkrčníku- POZOR
proužek je menší než obvod průkrčníku a  je třeba ho při šití maličko natahovat, aby byl průkrčník pěkně
vytvarovaný a neodstával - doporučuji si naznačit na proužku poloviny a ty dát pak např na přední a zadní část
průkrčníku- tím dosáhneme rovnoměrného natažení pruhu 

7. Nakonec začistíme spodní délku rukávu a trička a hotovo :) 



Tepláky základní V
M avatex

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe 
dokreslíme čáry tak , aby vycházeli na sebe.

2. střihová poloha

3. Po ustřižení máme tyto díly:
Pl řední + zadní díl kalhoty

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu
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Základní materiál -- úplet , jednolícní, froté ..                                    Elastický materiál na pásek a manžetu 
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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 )

Rukáv raglán
Přední díl 
Zadní díl
Rib do průkrčníku



4. 
 Š

Sešijeme přední a zadní středový šev , dáme na sebe lícem k líci a prošijeme za 1 cm, 
ev začistíme a sežehlíme k jedné straně

4. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly  lícem k líci a prošijeme za 1 cm, 
 Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.
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5. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Prošití pásku

Vystřižený pásek z ribu

6. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je 
menší než horní obvod kalhot
7. Stejným způsobem našijeme i spodní manžety- tedy za předpokladu, že chceme pyžamko prodloužit 
o manžety
POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část 
kalhot a druhou na zadní tzn. na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné 

Vynecháme část 
na provlečení gumy
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