
návod

Dámská mikina Sport

Galanterie: lemovací gumička, zip, popř. koženkový štítek
Materiál: Teplákovina, Garzato, Dolomity apod.

Důležité:
• Pokud nechcete prodloužený rukáv s otvorem na palec, ustřihněte rukávy podle vyznačené 

linie a použijte náplet.

1. Připravte si díly. Kapesní váčky jsou střižené stejně, jako vrchní materiál, nestříhejte zrcadlově.

2. Sešijte díly

Díly přiložte podle značek lícem k sobě a sešijte. 



3. Ušijte rukávy 

Zkontrolujte si, že máte značky, která strana spodního 
rukávu je k přednímu a která k zadnímu dílu.

Otvor na palec olemujte lemovací gumičkou. 



Chyťte si na začátku šití gumičku a rukáv do jehly. Potom oblouk narovnejte do roviny a olemujte. 

Přiložte přední spodní rukáv lícem na vrchní přední 
rukáv a urovnejte. Sešijte k sobě. Šijte v kuse až k 
dolnímu kraji, nepřerušujte šití kolem otvoru.



Rukávy rozložte a obnitkovanou záložku u 
otvoru zahněte a přošijte. Prošití začněte 
kousek nad olemovaným otvorem a šijte až 
dolů do kraje.

Dolní kraj rukávu olemujte. 

Přiložte k sobě zadní rukávy a sešijte



4. Všijte rukávy do průramků

5. Sešijte límec

Krátkým prošitím zajistěte tento šev proti vypárání. 
Švovou záložku podehněte k jedné straně a tam přišijte.

Přiložte k sobě límce lícem na líc a sešijte horní okraj



6. Všijte límec do průkrčníku

7. Olemujte celý dolní okraj

8. Jdeme všívat zip

Přišíváme vnější límec v průkrčníku.

Nezapomeňte mít obnitkovanou švovou 
záložku v prukrčníku vnitřního límce.



Zip špendlete rovnoměrně od dolního kraje 
nahoru. Pokud máte zip delší, v místě, kde má 
končit, si udělejte značku.

Zoubky nad značkou odstřihněte, okraj 
můžete opatrně zatavit zapalovačem. 
Poslední zoubek tučně v ruce obšijte, tím 
uděláte uzávěrku, aby vám nevyjížděl jezdec. 

Zip přišijte zipovou patkou.

Zip zapněte a na druhé tkanici si udělejte 
opět značku konce a také místa švu v 
průkrčníku. Zkraťte druhou polovinu zipu.



Při špendlení druhé poloviny zipu si nejprve 
přišpendlete zip v dolním kraji, potom na 
horním konci a potom podle značky k 
průkrčníku. Nakonec rovnoměrně došpedlete 
celý zbytek zipu.

Přišijte zipovou patkou.

Při všívání obou částí zipů si nezapomeňte 
límec otočit lícem k sobě – tím si překryjete 
vrchní část zipu – a celý zip přišijte až dolů.

Pokud si netroufáte, můžete v jednom kroku 
přišít celý zip jen k vrchnímu límci a vnitřní 
límec přes zip překlopit a prošít až v dalším 
kroku. 

Ustřihněte růžek u zipu a otočte límec zpět. 
Horní část zipu u límce se krásně začistí.

Připravte si výpustku do rubu v hormín kraji 
límce.



Švovou záložku průkrčníku u vnitřního límce si 
k průkrčníku zajistěte špendlíky, ať se vám 
povede ho celý prošít.

 Budeme prošívat z líce a na vnitřní límec 
neuvidíte.

Mikinu prošijte.
a) Začněte u dolního kraje zipu
b) šijte až k hornímu kraji
c) otočte jehlu a prošijte horní část límce, kde máte připravenou výpustku
d)došijte k zipu a od tud prošijte zip až dolů do dolního kraje
e) zvlášť prošijte průkrčník tak, aby jste v rubu zachytili spodní límec. Šijte po trupových dílech a 
rukávu, ne po límci.

HOTOVO :-)


