
Mikina atyp s šikmým zipem 

Velikost   : XS-XL

Materiál : teplákovina min 310 gsm + náplety rib 1x1

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 )



přední rukáv

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

2. střihová poloha

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

líc

rub

Základní materiál --teplákovina  nebo fleece          Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1

Rib 1x1x nebo 2x2 - bavlna+elastan 

rib 1x1

dokreslíme 

Mikina atyp s šikmým zipem- TECHNOLOGIE 
Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1

V
Mavatex

3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední díl 2x - přinechaný šev na podsádku zipu

Rukáv 2x
Vrchní kapuca- teplákovina - 1x
Spodní kapuca- úplet - 1x
kapsa přední 2x
Lem na rukáv 2x
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Vnitřní kapuca- pokud chceme !!Materiál např. úplet  

Zadní díl 1x - střed v přehybu



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

5.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

6. Zhotovíme kapsu - můžeme použít dva způsoby 



KAPSA DO ŠVU- jednoduchá

líc ZD líc PD

rub rub

líc ZD líc PD

líclíc

složím lícem k lícu

rub PD rub PD

sešijeme boční šev sešijeme kapesní váček

vystřihneme si kapesní váčky

umístíme váčky na díly a prošijeme je v bočním švu



Kapsa - varianta 2 - vystřižená

vystřihneme otvor podle střihu nebo 
podle své fantazie

změříme obvod kapsy
a vynásobíme x 0,7
tzn např obvod 20 cmx0,7 = 14 cm

vystřihneme si pruh z nápletu
14 cm  ( obvod x0,7 )x 4,2 cm

rib 1x1

výšku složíme na ½ 



prošijeme za patku
při šití rib natahujeme 
( rib je kratší ) 

líc líc

šev sežehlíme 
do kapsy a prošijeme

kapesní váček přiložíme
na rub kabátku a po obvodu 
prošijeme 

vystřihneme si kapesní váček z vrchního 
materiálu- obvod začistíme 

rub

rub

líc

hotová kapsa



spodní okraj tělo spodní okraj rukáv

p
ře

h
yb

p
ře

h
yb

spodní okraj tělo spodní okraj rukáv

8.ustřihneme  dolní rantl pro rukávy.

Prošití boční části lemu

Vystřižený spodní lem z ribu

složený lem na 1/2

PD

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

pak zahneme na 1 polovinu šířky a našijeme na spodní okraje

našité spodní lemy 



9. Sešijeme kapuci, šev začistíme

rub

líc

začistíme oličejovou část
kapuci

můžeme nechat otvor na provlečení šňůry

10.všijeme kapuci do průkrčníku

rub

líc

všijeme jednu část zipu podle
zanečekvšijeme jednu část zipu do zahnutého kraje 

12. Všijeme zip



Kraj zahneme za přinechanou část našpendlíme zip

a všijeme 

13. nakonec začistíme spodní okraj rukávu a kabátku
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