
NÁVOD NA ŠITÍ BUNDY VALENTINA

Návod je společný pro dámskou a dětskou verzi

Galanterie: dělitelný zip, stužka na poutko, popř. ozdobný štítek k našití nebo reflexní nažehlovačka.
Materiál: softshell – pružný, jarní, zimní s fleecem, zimní s beránkem. Můžete použít i micropeach.

1. Připravte si díly. Nezapomeňte na kapesní váčky a případně na podšívku kapuce.
    Pokud máte díly z beránka, pro lepší manipulaci si můžete kraje předem obnitkovat/oentlovat.

2. Všijte zip do levého (děleného) dílu:
a) na levý díl B si vyznačte začátek zipu podle značek a zip přišpendlete. Zkontrolujte si, že 

vám bude zip správně navazovat na pravý díl. Zip nemusí být až k dolnímu kraji, na ozdobu můžete 
využít i menší délku.

b) Zip přistehujte, pro větší jistotu můžete prošít na stroji zipovou patkou.



c) Přiložte líc levého dílu A na díl B. Prošijte po celé délce od shora dolů. Šijte až za zoubky zipu s 
pomocí zipové patky.

d) Díl rozložte a zip v kraji prošijte.



3. Sešijte rukávy a trupové díly k sobě. Přední rukáv na přední díl – podle značky. Zadní rukáv na 
zadní díl.

4. Na značky kapes přiložte kapesní váčky. Na váček si naznačte začátek a konec průhmatu kapsy a 
prošijte jen v této délce.

5. Pokud nemáte díly obnitkované, začistěte si kraj v délce průhmatu (obnitka/entl)



6. Sešijte rukávy a boční švy:
a) složte rukáv k sobě, srovnejte šev v podpaží
b) složte přední a zadní díl k sobě, kapesní váčky směřují ven

c) prošijte od rukávu po podpaží, pokračujte k naznačenému průhmatu na kapse. Zapošijte, 
přerušte šití. S šitím pokračujte od spodní značky průhmatu až do dolního kraje.

d) pokud nemáte od začátku obnitkované díly, obnitkujte obě vrstvy švu dohromady.
e) sešijte k sobě okraje kapesních váčků (na obrázku zelená přerušovaná čára).



7. Obnitkujte dolní kraj

8. Sešijte kapucu
a) přiložte si díly lícem k sobě, přišijte. Pokud nemáte, obnitkujte švové záložky dohromady.

b) švové záložky složte směrem do středového dílu a v kraji prošijte. Kapuca tím dostane 
pěkný tvar.

c) přední kraj začištěte lemovací pruženkou. Lícová strana pruženky je ta matná strana bez 
drážky. Pruženku lehce natahujte, v oblasti čela natahujte víc, jinak bude nehezky odstávat.

- pod kraj dílu si vložte levou polovinu pruženky, díky drážce lehce ohnete pravou 
polovinu přes kraj materiálu a prošijte, aby jste jehlou zachytili i spodní 
stranu pruženky.



9. Připravte si podsádky. Obnitkujte vnější kraje.

10. Budeme všívat druhou polovinu zipu. Zip zapněte, celou bundu si porovnejte a naznačte si na 
pravý přední díl, kde bude zip začínat a kde končit.



11. Přišijte zip zipovou patkou.

12. Na střed zadního dílu si do rubu ručně přistehujte poutko.

13. Přišpendlete kapuci – začněte ve středu, potom si přichyťte kraje (pozor, do místa, kde budete 
šít, ne až do kraje látky!), potom kapuci rovnoměrně přišpendlete na ostatních místech.

- pro větší jistotu si můžete kapuci pomocně přistehovat nebo přišít.

Kapucu přiložte ke 
kraji švové 
záložky, ne až na 
kraj dílu



14. Přiložte líc podsádek na líc předních krajů. Podsádku si přišpendlete v předním a dolním kraji a 
potom s ní přikryjte i kapucu.

15. Bundu prošijte přes dolní kraj podsádky, předním krajem, průkrčníkem, předním krajem se zipem
(lepší se zipovou patkou) a nakonec dolní kraj v šířce podsádky.



16. Sestřihněte švové záložky:
a) v místě obloučků vystřihejte trojuhelníčky a záložku zkraťte. Sestřihnout můžete také 
dolní krajovou záložku podsádky, aby dolní kraj nebyl zbytečně tlustý.

 

b) sestřihněte rohy v průkrčníku

17. Podsádky otočte do rubu. V krajích vymněte výpustku, tzn. vrchní materiál bude lehce 
přesahovat přes vnitřní v rubu. Zajistěte si pomocí kolíčků.



18. Na dolní kraj si vyznačte švovou záložku. Po otočení podsádek zahněte dolní kraj a zajistěte 
kolíčky. Tímto je bunda připravená k závěrečnému prošití.

19. Celou bundu dokola prošijte v kuse. Začít můžete např. za krkem. Hlídejte, aby jste prošili 
všechny kraje ve stejné vzdálenosti, jako jste v bodě 2.d prošívali zip.

 



20. Oblouček na dolním kraji a dolní kraj začištěný podsádkou prošijte takto na úzko. Až se v dolním 
kraji dostanete ke švové záložce za podsádkou, kterou jste v bodě 18. kolíčkovali, ušijte si schod a 
dále prošívejte v šířce dolní švové záložky až ke druhé straně, kde opět přes schůdek šijte zase na 
úzko.

21. Rukávy ukončete náplety.  HOTOVO :-)


