
Materiál: AVA EXTTMM100% bavlna - úplet

čepice honza ve dvou materiálech- vel. 2-4 roky

® All rights to designs and trademarks belongs to 1jade1@seznam.cz, www.mavatex.cz

Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful. 
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varianta tkanina



čepice honza
AVA EXTTMM
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čepice honza
AVA EXTTMM

1. vystřihneme a slepíme díly čepice 
2. položíme díly na látku a vystřihneme

4A. nyní začistíme spodní okraj čepice
varianta pro TKANINU:
ustřihneme si pruh látky cca 7-8 široký a dlouhý podle spodního obvodu čepice - doporučuji ustřihnout 
dlouhý pruh látky, ten sežehlíme na 1  šířky a přišpendlíme ho ke spodnímu kraji. Ve chvíli kdy se oba konce 
spojí pruh ustřihneme a konce spojíme - nesešíváme celou šířku - necháme otvor na provlečení gumy.
Nakonec pruh přišijeme ke spodnímu obvodu čepice

4B. nyní začistíme spodní okraj čepice --VARIANTA PRO ÚPLET
ustřihneme si pruh ribu ( uplet ve vazbě 1:1 oficiální název je rib nebo oboulícní úplet ideálně s elastanem )

šev spodního rantlu přiložíme na střed zadního dílu čepice ( lícem na líc ) , střed rantlu na střed předního
dílu čepice , zašpendlíme a prošijeme. Při šití spodní elastický rantl natahujeme, tím se nám obvod čepice 
( který je větší ) krásně do rantlu navolní
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vrchní díl

boční díl

3. sešijeme dohromady vrchní díly, šev začistíme

4. nyní přišijeme k vrchnímu dílu boční z každí strany 
jeden 

pruh 8x dolní obvod + 2cm na švy
nebo odměřit pruh sežehlíme na 1  šířky

složíme na 1  délky a 
sešijeme

otvor na gumu

otvor na gumu

přehyb páskučepice

spodní okraj čepice
a pásku

prošijeme po celém obvodu
za 1 cm

5. nakonec provlečeme gumu a 
sešijeme ji. Délka gumu je obvod
hlavy dítěte -3-4 cm

pruh 8x 42 cm - to je rozměr se švy

pruh sežehlíme na 1  šířky

složíme na 1  délky a 
sešijeme

natahování rantlu do čepice


