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DÁMSKÉ SAKO ATYP -OLGA
M avatex
Materiál : plátno s elastanem ( ideální ), softshell nebo lze i teplákovina lakosta
Velikost : XS-2XL

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz
webb: www.mavatex.cz FB:špendlík střihy a návody ( zdarma )
Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

- TECHNOLOGIE

DÁMSKÉ SAKO ATYP -OLGA
Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1 NEBO SOFTSHELL

V
M avatex

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly ( pokud by nevycházeli díly přesně na sebe
dokreslíme
líc
rub
rib 1x1

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku
2. Střihová poloha
Základní materiál - SOFTSHELL

Podšívkový materiál - podšívka nebo levný úplet 100%bavlna
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3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední díl 2x
Zadní díl 1x - střed v přehybu
Rukáv 2x
Přední díl 2x- podšívka
Zadní díl 1x - střed v přehybu - podšívka

osnova

přehyb

3. Příprava podšívky
Základní vystřižené díly si položíme na podšívku a vystřihneme je dle těchto dílů -- podšívkové díly by měly
být cca 2-3 mm menší než vrchní díly .

4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu - VRCHNÍ
MATERIÁL

5. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu - PODŠÍVKA

6.Zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme
celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a
sežehlíme směrem do zadního dílu- VRCHNÍ LÁTKA
7.Zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme
celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a
sežehlíme směrem do zadního dílu- PODŠÍVKA

PD

PD
8. Sešijeme vrchní a PODŠÍVKOVÉ DÍLY K SOBĚ - tím dojde k začištění
předních klop a průkrčníku . Díly položíme rub k rubu - zašpendlíme na sebe
a celé dokola obšijeme. Rukávová část zůstává nesešitá a tou díly otočíme
směrem na líc. Nyní sežehlíme podšívku do rubu tzn.- sežehlíme malou výpustku cca 2 mm , takže se
podšívka zafixuje a není pak z lícu vidět -- pro lepší fixaci se pak celý obvod dokola prošije ozdobně z
lícu ( ale nemusí např naše červená varianta kabátku zažehlená není a podšívka pak tvoří barevný efekt
na lícu ) .
9.Sešijeme rukávy - vrchní i podšívkové

přední rukáv

10.Všijeme rukávy do saka- pozor ideální je před si podšívkový díl sešít za 1 mm v kraji průramku s
vrchním materiálem - pak se nám nestane , že třeba podšívkový díl při šití vyklouzne

11.Začistíme rukávy
12. Na klopu našijeme poutko a na druhé rameno knoflík na je hotovo

boční poutko

horní poutko

všití rukávu

