
DÁMSKÝ mikinový kabátek se vsazenou kapucí - MÍŠA

Materiál : silná teplákovina cca 320 gsm

Velikost   : S-3XL

V
Mavatex

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o.  mavatex@seznam.cz

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

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

varianta 1 varianta 2



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

Rukáv 2x
Kapsa přední 2x

+1cm

+1cm

Zadní díl 1x - střed v přehybu
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4. Sešijeme kapuci, šev začistíme

5. Všijeme kapuci do průkrčníku- zárove’n sešijeme i náramenice 

když sešíváme díly dohromady
začínáme od náramenice 
V místě přechodu z náramenice
do kapuce je potřeba zapíchnout
jehlu a maličko pootočit patku 

konec náramenice konec náramenice

střed zadního průkrčníku



5. Všijeme rukáv do průramku a šev začistíme.

afsdasfaf

6. Sešijeme boční švy rukávu a těla - šev začistíme . 

7. Připravíme si boční kapsu -- založku založíme do rubu a
prošijeme.
Přesat můžeme sestřihnout .



8. Kapsu našijeme na přední díl , dle značek - do bočního švu můžeme všít poutko na ozdobný knoflík.
Kapsu není potřeba začisťovat- teplákovina se nepáře.

9. Prošijeme přední kraj, kapucu a spodní délku - ideální je předem si kraje zažehlit a začít od bočního švu 
spodního okraje 



10. Křídou si naznačíme středy předních dílů- ty položíme na sebe a na kraje našijeme poutka a pak 
knoflíky. 



KAPSA DO ŠVU- jednoduchá - varianta 2

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


