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Softshell kalhoty- slim fit 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:
Přední díl 2x
Zadní díl 2x
Pásek 1x

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

líc

rub

Základní materiál --                                                 Elastický materiál na pásek a manžetu Softshell , plátno
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Rib 1x1x nebo 2x2 

Manžeta spodní 2x
Zadní kapsa
Pokud děláme kapsy -tak ještě kapesní váčky

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!! 

Manžetu děláme pokud chceme mít
délku delší tzn rostoucí 



1. Připravíme si přední díly-- kdo chce může udělat kapsu - bud falešnou nebo pravou s kapesními
váčky

2. Připravíme si zadní kapsu

3. Našijeme zadní kapsu na zadní díl

4. Našijeme na přední díl ozdobné kolenní zesílení 

5. Sešijeme přední a zadní středový šev - POZOR PROŠIJEME 2X !!



Sešitý přední a zadní středový šev - líc 

6. Sešijeme boční švy

8. Sešijeme vnitřní krokový šev --- pozor špendlíme vždy od středu směrem k nohavice - pokud délka výjde
někde delší sestříheme 



Sešité kalhoty 

9. Připravíme si pásek - stříháme z ribu 1x1 nebo  2x2 - krátkou stranu sešijeme - NEZAPOMEŇTE NECHAT
DÍRU NA PROVLEČENÍ GUMY 

10. Nakonec všijeme pásek do kalhot , provlečeme gumy a zahneme spodní okraj kalhot



technologie

 

Manžetu přišijeme ke spodní 
části kalhot a otočíme směrem dolů

Pásek přišijeme ke horní
části kalhot a otočíme směrem nahorů

Otočíme manžety směrem dolů

Otočíme pásek směrem nahoru
a dovnitř navlečeme ještě gumu


