
PattiStudio © Jana Javorová 

Překlad návodu pro šití modelu č. 20 – „Wear Everyday Coat“, Ottobre č. 2/2015, který je možné zakoupit na 
www.ottobre.cz 
Jakékoliv komerční využití střihu ani návodu není povoleno. 
Autor modelu: Ottobre Design, STUDIO TUUMAT OY ® 
Autor překladu: PattiStudio, Jana Javorová © Všechna práva vyhrazena. 
Využití textu je možné pouze pro osobní potřebu a je zakázáno jej sdílet.  
 

Model č. 20 Wear Everyday Coat 

 

http://www.ottobre.cz/
http://www.ottobre.cz/


PattiStudio © Jana Javorová 

 

velikosti: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52 

Materiál:  

• 165-165-165-170-170-200-200-200-200-205 cm pevného úpletu (ponte roma; lze použít také např. softshell) 

• 30 cm kontrastního bavlněného popelínu na lemovací proužky 

• 4 m nažehlovací zpevňovací pásky š. 12 mm 

• kousek vlizelínu na zpevnění pod kovová očka (průchodky) 

• dělitelný zip 70 cm (6 mm zoubky) 

• dva zipy na kapsy v délce 15 cm, zoubky 4 mm 

• 130 cm kulaté gumičky prům. 3-4 mm 

• dvě brzdičky a tři koncovky na šňůrky 

• 4 kovové průchodky 

• nitě 

 
Střihové díly: 

1 přední díl  2x 

2 boční přední díl 2x 

3 zadní díl  2x 

4 boční zadní díl 2x 

5 rukáv   2x 

6 kapuce  2x 

6 podsádka kapuce 2x 

7 kapsový váček 2+2 
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STŘÍHÁNÍ  

Vykopírujte si střihový díl na podsádku kapuce ze střihového dílu kapuce. Vystříhněte díly kabátku z úpletu podle 
soupisu střihových dílů s přídavky na švy 1 cm. Pozor! Díly vnějších kapes vykopírujte bez přídavků na švy. Rovněž na 
založení délky se nepřidává. 

Ustříhněte si 3 cm široké šikmé proužky z popelínu na obroubení švů ve výstřihu a na okrajích kapuce a 3 cm široké 
proužky z popelínu stříhané po směru látky na zakončení předních okrajů (změřte požadovanou délku podle střihového 
dílu s přídavkem 2 cm na švy). Dále ustříhněte 3 x 10 cm kousek popelínu na poutko. 

ŠITÍ  

Konstrukční techniky: sešijte švy rovným stehem a začistěte overlockem nebo cik-cakem. Lemy prošijte na coverlocku 
nebo na běžném stroji dvojjehlou. 

Výztuha: nažehlete kousky výztužné pásky na místa, která jsou na přehledu střihových dílů vyznačena šedou plochou. 
Nažehlete výztuhu na místa, kde budou na kapuci průchodky.  

Kapsy: sešpendlete lícem k líci přední středový a boční díl kabátku a sešijte princesový šev od průramku k hornímu 
konci kapsového otvoru. Začistěte hrubé okraje přídavků podél kapsového otvoru a potom dohromady začistěte 
princesové švy a sežehlete je směrem ke středovému dílu. Rozepněte zipy. Našpendlete a našijte je na švové přídavky 
kapsových otvorů lícem k líci tak těsně, aby zoubky byly v okraji švu jen trošku vidět. Použijte zipovou patku. Začistěte 
rovné okraje kapsových váčků. Našpendlete a našijte kapsové díly na švy v okrajích kapsového otvoru, lícem k líci, se 
zipem uprostřed. Srovnejte kapsy, aby správně ležely, sešpendlete kapsové díly k sobě lícem na líc a v okrajích prošijte, 
švy začistěte. Zapněte zipy a na obou koncích z líce prošijte zajišťovacími stehy (prošití tam a zpět, trojúhelníček, 
džínový poutkový steh atp.)  

Sešití: sešpendlete zadní díly lícem k sobě a sešijte zadní středový šev. Našpendlete zadní boční díly ke středovému 
dílu a sešijte princesový šev. Sežehlete švy směrem ke středovému dílu. Přišpendlete přední díly k zadním dílům a 
sešijte ramenní a boční švy. Švové přídavky sežehlete směrem k zadnímu dílu. Přeložte, sežehlete a přišijte spodní lem 
jak je naznačeno na střihu. Přeložte střihový díl podélně napůl, složte přídavky dovnitř a prošijte. Přišpendlete a našijte 
na rub zadního dílu u průkrčníku. 

Vrchní okraje rukávové hlavice prošijte rovným stehem a povytažením spodní niti jemně navolněte, abyste dosáhli 
správného tvaru. Sešijte boční švy rukávů a sežehlete je dozadu. Přišpendlete a všijte rukávy do průramků.  

Kapuce: na dílech kapuce odšijte záševky. Připevněte průchodky. Sešpendlete díly kapuce lícem k sobě a sešijte. 
Sešpendlete podsádky lícem k líci a sešijte horní šev. Začistěte okraje podsádky šikmým proužkem následovně: 
našpendlete proužek k vnějšímu okraji podsádky lícem k líci a přišijte se švovým přídavkem 6 mm. Obraťte do rubu, 
založte a prošijte těsně u okraje. Přišpendlete a přišijte podsádku ke kapuci lícem na líc. V zaoblených místech švy 
nastřihněte. 
Naměřte a ustříhněte potřebnou délku kulaté gumičky, položte ji podél podsádky a přišpendlete okraj podsádky na 
rub kapuce. Provlečte konce gumy horními průchodkami do líce kapuce. Potom je provlečte brzdičkami a spodními 
průchodkami do tunýlku z podsádky. Přišijte konce gumiček ke švům podsádek. Prošijte z líce podsádku kapuce. 
Přišpendlete a přišijte kapuci ke kabátku lícem na líc. Sestříhněte švové přídavky na 6 mm. Našpendlete šikmý proužek 
na průkrčník, přišijte, obraťte, založte a prošijte, abyste zakryli šev v průkrčníku.  

Zip: Rozepněte zip. Našijte jednu stranu zipu na přední díl kabátku, lícem k líci tak, že horní zoubky zipu zarovnáte 
s horním okrajem kapuce (tkanice zipu přesahuje). Přišpendlete a přišijte okraj lemovky na okraj středového dílu, lícem 
na rub zipu, na obou stranách švu nechte švové přídavky. Obraťte konce lemovky a zipu do rubu a pečlivě lemovku 
přišpendlete a těsně v okraji prošijte. Druhou stranu zipu přišijte stejným způsobem.   

Zakončení: založte, sežehlete a prošijte délku rukávů jak je vyznačeno na střihu. Ustříhněte tři kousky elastické gumičky 
a provlékněte je jezdci zipů, na konce upevněte koncovky. Přední okraje kapes přichytněte ručními neviditelnými stehy 
k lemování předních dílů.  

 


