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Dámská sukně na stahování s puntíky- ÁČKO
Materiál : ÚPLET- bavlna +elastan nebo 100% bavlna úplet 

Velikost   : XS-3XL



Dámská sukně na stahování áčkového typu

technologie
V
M avatex

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly 

2. střihová poloha

3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední díl 1x- část 1

Pásek 1x

líc

rub

Základní materiál -- úplet , jednolícní úplet, froté ..                           

1cm

1cm

1cm1cm

Rib 1x1x nebo 2x2 - bavlna+elastan 

Kapsa - 1x
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  Elastický materiál na pásek a manžetu 
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4. Sešijeme si přední díly k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem dolů 

5. Vystřihneme si kapsu 

nechám šev 0,7 cm

6. Změříme obvod kapsy a ustřiheme si pruh rib 1x1,
stříháme 
šířka 2,5-3 cm
délka : obvod kapsy x0,7

Vystřižený pruh z ribu
složíme na ½ šířky- LÍC

7. Ribový proužek přiložíme ke kapse a šijeme za přinechaný šev cca. 0,7 cm, šev začistíme a sežehlíme
do sukně. Ideální je ho z vrchní strany ještě prošít,aby se neotáčel.

rib otočit směrem do bočního švu prošijeme rib - šijeme po sukni 



8. Připravený kapesní váček srovnáme a vložíme pod kapsu

9. Váček přišpendlíme ke kapse a z rubu 
prošijeme entlem,tím váček rovnou 
i začistíme

10. Sešijeme přední a zadní díl

11.Sešijeme pásek - krátké strany- necháme otvor na gumu
12. Sešijeme spodní lem- krátké strany

Prošití pásku

Vystřižený pásek z ribu

Vynecháme část 
na provlečení gumy



13. Složený pásek přiložíme k sukni a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je 
menší než horní obvod kalhot.
14. Spodní část prošijeme coverlockem nebo entlem- pozor nezapomeňte nechat otvor na provlečení 
gumičky- Otvorem provlečeme gumičku nebo šňůrku na stažení.
15. Nakonec můžeme našít puntíky nebo jinou ozdobu
POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část 
sukně a druhou na zadní tzn na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné 

Pásek přišijeme ke horní
části kalhot a otočíme směrem nahorů

otvor na 
šňůrku
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