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Haremky s klínovými kapsami

technologie
V
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1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe 
tak , aby vycházeli na sebe. Délku kalhot je ideální doměřit podle nošených teplákůnošených tepláků

2. střihová poloha

3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední + zadní díl 2x
Pásek 1x

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

líc

rub

Základní materiál -- úplet , jednolícní úplet, froté ..                           Elastický materiál na pásek a manžetu 

1cm

1cm

1cm

1cm

1cm

1cm

1cm

Rib 1x1x nebo 2x2 - bavlna+elastan 

Manžeta spodní 2x
Přední kapesní váček- kapsovina 2x
Přední kapesní váček teplákovina 2x
falešné přední zapínání 1x
kapsa zadní 2x
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4. Připravíme si zadní kapsu

5. zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a 
takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl.
Následně prošijeme v kraji 

6. Připravíme si přední kapsu

7. Dokončíme přední kapsu  

vrchní část začistíme,
zahneme a prošijeme

okraj kapsy bud zahneme a zaželíme 
do vnitř ( nezapomeňte v tomto případě
přidat 2 cm šev !!)
nebo ho ozdobně prošijeme overlockem a
následně našijeme na tepláky ( nebo 
přišijeme přímo na tepláky entlem ) 

rub líc

líc

líc

rub

kapesní váček přiložíme
na líc PD a prošijeme
za 1cm
Šev rozžehlíme a 
sežehlíme do rubu

rub

líc

líc

z lícní strany 
prošijeme za 1 cm 
od kraje

líc

spodní kapesní podsádku
vložíme pod kapsu a
zašpendlíme

sešijeme vrchní 
a spodní část
kapsy - tzn uděláme
uzávěrky cca 3-4 cm
dlouhé 

rub

prošijeme a 
začistíme kapesní
váčky
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Přední zapínání přeložímen na 
polovinu a zažehlíme, po stranách 
můžeme začistit entlem a 
našijeme na přední díl

8. Sešijeme přední a zadní středový šev , dáme na sebe lícem k líci a prošijeme za 1 cm, 
 Šev začistíme a sežehlíme k jedné straně
Na líc našijeme přední ozdobné falešné zapínání

9. Sešijeme zadní středová šev za 1 cm , šev sežehlíme a začistíme 

10. sešijeme boční švy, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu



11. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly  lícem k líci a prošijeme za 1 cm, 
 Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

PD PDPD PD
ZD ZD

 

12. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Prošití pásku

Vystřižený pásek z ribu

13. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je 
menší než horní obvod kalhot
14. Stejným způsobem našijeme i spodní manžety
POZOR -- je dobré si předem na manžetě a pásku naznačit polovinu a tu pak přiložit na přední část 
kalhot a druhou na zadní tzn na středové švy , aby bylo natažení do ribu rovnoměrné 

Vynecháme část 
na provlečení gumy



Pásek přišijeme ke horní
části kalhot a otočíme směrem nahorů

Manžetu přišijeme ke spodní 
části kalhot a otočíme směrem dolů Otočíme pásek směrem nahoru

a dovnitř navlečeme ještě gumu

Otočíme manžety směrem dolů

Našijeme ozdobné knoflíky
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