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1. vytiskneme støih a vystøihneme jednotlivé støihové díly ( pokud by nevycházeli díly pøesnì na sebe 
dokreslíme èáry tak , aby vycházeli na sebe.

2. støihová poloha

3. Po ustøižení máme tyto díly:
Pøední díl 2x
Zadní díl 2x
Pásek 1x

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. tøeba zmìøíme staré kalhoty -- mìøíme na boèním švu

líc

rub

Základní materiál -- úplet , jednolícní, froté ..                                    Elastický materiál na pásek a manžetu 
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4. Sešijeme boèní švy, dáme na sebe lícem k líci a prošijeme za 1 cm, šijeme po pøedním díle.
Šev zaèistíme a sežehlíme do zadního dílu. Šijeme po pøedním díle.

5. Sešijeme vnitøní kalhotové švy, šijem za 1 cm, šev zaèistíme a sežehlíme do zadního dílu 

6. Sešijeme pøední a zadní krokový šev dohromady, šev zašistíme a sežehlíme k jedné stranì
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7. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubièky

Prošití pásku

Vystøižený pásek z ribu

8. Složený pásek pøiložíme ke kalhotùm a prošijeme-- rib je potøeba pøi šití natahovat, protože jeho obvod je 
menší než horní obvod kahhot
9. Sejným zpùsobem našijeme i spodní manžety
POZOR -- je dobré si pøedem na manažetì a pásku naznaèit polovinu a tu pak pøiložit na pøední èást 
kalhot a druhou na zadní tzn na støedové švy , aby bylo natažení do ribu rovnomìrné 

Manžetu pøišijeme ke spodní 
èásti kalhot a otoèíme smìrem dolù

Pásek pøišijeme ke horní
èásti kalhot a otoèíme smìrem nahorù
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