Dětský kabátek/mikina se šikmým zapínáním
Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1 nebo softshell
Velikost : 104-134

V
M avatex

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!!

Mikina atyp s šikmým zapínámím- TECHNOLOGIE
V
M avatex

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe
dokreslíme
líc
rub
rib 1x1

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku
2. střihová poloha
Základní materiál --teplákovina nebo fleece
+1cm

Vnitřní kapuca- pokud chceme !!Materiál např. úplet
Přehyb

Přední díl
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+1cm
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0-1cm
0-2cm
0-2cm
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Přehyb

Přídavek 0cm- budeme lemovat gumičkou

přední rukáv

+1cm

+1cm
+1cm

+2cm

1cm

+1cm

+1cm

1cm

3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední díl 2x - 0cm přídavek - budeme lemovat lem gumičkou- přední část pouze !!

rukáv lem

rukáv lem

Zadní díl 1x - střed v přehybu
Rukáv 2x
Vrchní kapuca- softshell- 1x
1cm
1cm
Spodní kapuca- úplet - 1x
Rib 1x1x nebo 2x2 - bavlna+elastan Rantl k rukávu 2x

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

PD

7.Spodní okraj rukávu zahneme za přinechaný šev a prošijeme
8. Sešijeme vrchní a spodní kapuce .

rub - úpletová
kapuca

rub - softshell
kapuca

9. Sešijeme kapuce dohromady- šijeme po softové kapuci za přinechaný šev -kulaté části nastřihneme nebo
celý šev sestřihneme na 0,5 cm
kapuca dvojitá

10.všijeme kapuci do průkrčníku

10.všijeme suchý zip

11. Olemujeme kraje lemovací gumičkou

13. Všijeme manžetu do rukávu

