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1.vystřihneme střihové díly, slepíme a doměříme délky
2. položíme střihové díly na rub látky , přidáme na švy a vystřihneme

3. na přední díle zažehlíme 6 centimetrovou záložku do rubu , vystřihme pruh lepícího tužení 6 cm široký
délka podle předního kraje a nalepíme do rubu PD
4. sešijeme ramenní švy, začistíme a sežehlíme do zadního dílu- šijeme po předním díle

šíře 150 cm - v přehybu 75 cm
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ZD
PD

střední proužek našijeme k
jedné části a pak k druhé 
části kapuci
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5. přiložíme rukáv na ramení šev ( přední část rukávu se značkou)
na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě
rukávové hlavice mírně navolněná prošijeme po rukávu , šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu

6. sešijeme kapucu, šev začistíme a sežehlíme( ideální je mít kapucu dvojitou ), doporučuji vnitřní kapucu 
vystřihnout z jiného materiálu
7 sešijeme kapuci dohromady , šev rozžehlíme a obrátíme na líc

8. kapuci k sobe ve spodní části zašpendlíme, aby se nám při všívání neposouvali, pak přiložíme šev kapuci 
na střed zadního dílu a špendlíme až do předního dílu - kapuca může být mírně navolněná

9. sešijeme přední kraj - přeložíme kraje přes sebe. v horní části vytvoříme rozparek pro knoflíky a směrem 
dolů pak prošijeme

kapuci sešijeme 
dohromady, šijeme
po celém obvodu,
pak obrátíme na
líc a šev rozžehlíme
a v kraji prošijeme



místo direk všijeme dovnitř  patenty

průhledný pohled
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10. zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobe, šev zacistíme a 
sežehlíme smerem do zadního dí

11. zacistíme spodní okraj rukávu a spodní okraj- dvakrát podehneme prinechaný šev a prošijeme
12. nakonec si pripravíme velké cerné knoflíky

PD

šablonu kolečka přiložíme na látku
pokud je látka slabá tak ji dáme dvojitě 

5-6cm

vystřihneme 
kolečko se švem

5-6cm

prošijeme ručně 
velkým stehem a 
stáhneme

pak ještě několikrát prošijeme
abychom upevnili knoflík ( papír ) 
uvnitř a přebytečný materiál ustřihneme
Takto připravený knoflík již můžeme 
našít


