
Leginy s klínem a zaplatamí  

+aplikace kočička
Materiál : bavlna nebo bavlna+elastan, žebro 1x1

Velikost   : , , , 92 98 104

V
M avatex
110-4-5 let
104-3-4 roky
98 - 2-3 roky
92 - 18-24 měsíců
86 - 12-18 měsíců
80 - 9-12 měsíců
74 - 6-9 měsíců



Leginy s klínem a zaplatamí  

+aplikace kočička
Materiál : bavlna nebo bavlna+elastan, žebro 1x1

Velikost   : , , , 92 98 104

V
M avatex

Veškerá práva vyhrazena společnosti Mavatex, najdete nás na : nebo www.mavatex.cz

kontaktní mail: mavatex@seznam.cz



PD 1

PD 2

ZD 1

ZD 2

LEGINY S  klínem

92 - 18-24 měsíců

 

98 - 2-3 roky

VELIKOST 

104-3-4 roky



PD 1

PD 2

ZD 1

ZD 2

LEGINY S  klínem

92 - 18-24 měsíců

 

98 - 2-3 roky

VELIKOST 

104-3-4 roky



PD 1

PD 2

ZD 1

ZD 2

LEGINY S  klínem

92 - 18-24 měsíců

 

98 - 2-3 roky

VELIKOST 

104-3-4 roky



PD 1

PD 2

ZD 1

ZD 2

LEGINY S  klínem

92 - 18-24 měsíců

 

98 - 2-3 roky

VELIKOST 

104-3-4 roky



Přehyb

LEGINY S  klínem - spodní manžeta

VELIKOST 

98 - 2-3 roky
92 - 18-24 měsíců

104-3-4 roky

Vnitřní klín

Záplata
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1.Budete potřebovat : spotřeba pro velikost 104
úplet : rib 1x1 ( žebro ) bavlna nebo bavlna + elastan -- délka podle délky kalhot
gumu: 2,5x 40 cm
ozdobný panel, ozboná pasová tkanice 1,5x 36 cm, aplikace kočička

2. Našijeme vybranou aplikaci 
na jednu nebo obě nohavice
Rovněž našijeme kolenní záplatu 

3. Položíme díly na sebe
líc k líci a sešijeme přední a
zadní sedový šev, šev začistíme

4. Do přední části všijeme klín
střed klínu přiložíme 
na přední sedový šev

Líc

Rub

+1cm

+
1
cm

+3cm

Střihová poloha 
Spodní manžeta 
ideální je rib , třeba jako na mikině 
výšku manžety stříháme podle toho jak se nám
líbí, výška hotová cca  5 cm tzn podle střihu

rub

+1cm +1cm

+
1
cm

2x

Vystřižený díl
2x

10x20 cm

Spodní rib

Všitý klín

5. Sešijeme vnitřní nohavicové švy 

+
1
cm

+
1
cm

+
1
cm

+
1
cm

+1cm

Ozdobný panel - např ze zbytku plátna
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1. Spodní část buď podlepíme nebo podložíme plátnem
v podobné barvě
Všechny vrstvy dáme na sebe

2. Obkreslíme křídou obrys záplaty

3. Obšijeme záplatu entlem nebo overlockovým stehem a
přebytečnou tkaninu ostřihneme

4. záplaty nazdobíme ( pokdu chceme můžeme ještě udělat na záplatu malé barevné hvězdičky např 
razítkem) a našijeme na koleno 
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1. Spodní část buď podlepíme nebo podložíme plátnem
v podobné barvě
Všechny vrstvy dáme na sebe

2. Obkreslíme obrys kočičky

3. Obšijeme kočičku entlem nebo overlockovým stehem a
přebytečnou tkaninu ostřihneme

4. Kočičku nazdobíme tzn našijeme oči a vyšijeme pusinku,
nakonec ji našijeme 



7. Všijeme spodní manžetu do kalhot

Spodní 
okraj 
manžety Otočíme spodní okraj

manžety směrem dolů

6. Ohneme spodní manžetu na polovinu - krátké strany sešijeme a sežehlíme

Manžeta ohnutá na 1/2 šíře - celá délka 

Sešijeme manžetu Přehneme manžetu na 1/2 šířky a sešijeme
tím vytvoříme tunel 



7. Zahneme vrchní část pasu, tzn zahneme přinechané 3 cm směrem do ruby, prošijeme - na zadním díle
necháme otvor pro provlečení gumy
 Provlečeme gumu

8. Připravíme si ozdobný přední panel 

Zahneme 1 cm 
do ruby

Nazančíme si dirky

Našijeme panel na přední 
díl - střed na střed
Nakonec vyšijeme dirky

Mezi oběmi dirkami 
provlečeme ozdobnou
šňůrku a u dirky zafixujeme
2-3 stehy -- šňůrka je
pouze ozdobná !!! 
Pokdu chceme, aby byla
funkční provlečeme ji až po 
sešití pasové litzn.
Provlečeme ji tunelem až
po provlečení gumy
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