
Čepice úpletová s kšiltem
Materiál : teplákovina s elastanem  nebo úplet

Velikost   : 0-12 měsíců, 1-6 let

V
Mavatex

Veškerá práva vyhrazena e-shopu   mavatex@seznam.cz 
Jakékoliv kopírování nebo použití pro komerční účely je zakázané
Střihy zdarma: FB: špendlík střihy a návody 

www.mavatex.cz,

http://www.mavatex.cz,
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ČEPICE úpletová s kšiltem 
VELIKOST:

3-7 let

6-12 Měsíců
1,5-3 roky

dílek 2
dílek 1
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+1cm

+1cm

+0,5cm 1. Vystřihneme a slepíme papírovou šablonu
2. Vystřihneme čepici podle šablonky , jedna strana může být v přehybu, ušetříme tím šití :)
3. Sešijeme boční díl čepice do výšky trojúhelníkových výstupků
4. Sešijeme trojúhelníkové záševky k sobě tzn podle šipek, v díle ukončíme do ztracena 

Doporučený materiál : 
- teplákovina cca 240 gsm
- jednolícní úplet - bavlna+elastan 
 

Čepice úpletová s kšiltem V
Mavatex

kšilt malý
1-4 roky

+1cm

+2,5cm

prostřední rantl- rib 1x1 
stříhání se švy:

3-7 let = 8x48 cm

6-18 Měsíců= 8x 40 cm
1,5-3 roky= 8x42 cm

sešití růžků 



5. Sešijeme kšilt - vystřihneme z látky + bud koupíme plastový kšilt do vnitř na zpevnění nebo zpevníme tlustým tužením -
lze použít i hrubé plátno  

rub

líc 
tužení

tužení zažehlíme na rub
vrchního kšiltu

6. Sešijeme po obvodu za patku                                   7. kulaté části nastřihneme a otočíme na líc

zažehlíme a sestřihneme do pěkného a
stejnoměrného tvaru

8. Kšilt všijeme do středového panelu- šijeme po kšiltu a rovnoměrně ho rovnáme  

kšilt můžeme pro zpevnění v kraji a za patku prošít 

9. sešijeme boční šev středového  ( ribového panelu )
10. sešijeme vrchní část čepice se středovým panelem 
s kšiltem 
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