Šaty
Velikost 36 – 46
Budete potřebovat:
• 2 m pružného saténu, šířka 150 cm
• Nažehlovací vlizelín H 180
• 1 neviditelný zip, 60 cm
• Šicí nit
• Šicí a vyšívací stroj bernette
• Patka pro neviditelný zip Z
Další potřeby k vyšívání:
Odtrhovací stabilizátor a vyšívací nit (Mettler Poly Sheen)
• 0310
• 0504
• 1352
• 1521
• 1701
• 5220
• 5010
Tipy:
Vyperte látku, než ji budete střihat, může se srazit.
Přeneste všechny značky (vroubky a záševky) ze střihu na látku.
Přesahy švů:
Střihejte podle čísel v kroužku na střihu.
Budete-li horní díl šatů vyšívat, je třeba díly A a B nejprve vyšít, a potom teprve
nastřihnout. Proto si nastřihněte dva obdélníky dle obrázků:
1 x 55x55 cm
1 x 30x25 cm
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Střihání
A 1 x horní přední díl přeložený
B 2 x boční díly
C 1 x přední podšívka výstřihu přeložená + 1 x vlizelín
D 1 x přední díl sukně přeložený
E 4 x díly kapes
F 2 x díly zad
G 2 x zadní díly sukně
H 2 x rukávy
I 2 x okrajové podšívky rukávů

Švy: Základní nastavení délky stehu 2,5
Prošívání: Prodlužte steh na 3
Začištění okrajů: Použijte overlockový steh nebo overlockový stroj
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Postup
Výšivka: Nastavte stroj do režimu vyšívání a otevřete si výšivkový vzor z kampaně.
Přeložte velký vystřižený čtverec pro přední díl napůl. Položte střih předního dílu podél
čáry skladu a přibližně nastavte vyšívací rámeček. Umístěte látku do vyšívacího rámečku
se dvěma stabilizátory. Vyšijte vzor. Stejným způsobem umístěte a vyšijte vzor na boční
díl. Po vyšití odtrhejte stabilizátor a odstřihejte spojovací nitě. Přeložte přední díl napůl,
položte na něj střih, tak, aby se obrázek výšivky co nejpřesněji kryl s vyšitým vzorem a díl
vystřihněte. U bočního dílu položte pod látku druhou vrstvu látky (pro druhý boční díl)
a vystřihněte.
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Příprava: Nastavte stroj do režimu šití, nasaďte entlovací patku DA a zapněte horní
podavač. Nažehlete vlizelín na podšívku výstřihu a nechte vychladnout.
Švy a záševky: Sešijte švy na předním a na bočních dílech, začistěte okraje a sežehlete
je dopředu. Sežehlete sklad na předním dílu sukně podle vroubků a zajistěte jej na horním
konci v přesahu švu. Sešijte začištěný přední díl topu s předním dílem sukně lícovými
stranami k sobě. Sešijte záševky na horním zadním dílu a sežehlete přesahy švů do
středu zad. Přišijte hotové díly zad k zadním dílům sukně lícovými stranami k sobě.
Začistěte přesahy švů a sežehlete je dolů k sukni.
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Všití zipu: Začistěte okraje švu uprostřed zad.
Nasaďte patku pro neviditelný zip Z. Přišpendlete jednu stranu stuhy zipu na středový šev
zad lícovými stranami k sobě nechte přesah švu na výstřihu a šijte odshora ke značce.
Přišpendlete druhou stranu zipu stejným způsobem a zip přišijte. Uzavřete šev pod zipem
(použijte zipovou patku JB, abyste se dostali co nejblíže k všitému zipu) od lemu asi dva
stehy za šev zipu. Šev rozžehlete.
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Podšívka výstřihu: Sešijte ramenní švy šatů lícovými stranami k sobě, začistěte okraje a
sežehlete je dozadu. Začistěte spodní okraj podšívky. Přišijte podšívku na okraj výstřihu
lícem na líc, obraťte podšívku a přišijte okraje podšívky ke stuze zipu uprostřed zad.
Odstřihněte přesah švu v horním rohu šikmo k zipu, odstřihněte přesah švu na podšívce
na pouhých 5 mm a vystřihejte vroubky do přesahu švů výstřihu i podšívky. Zastrkejte
přesahy švů do podšívky a prošijte okraj podšívky kolem výstřihu co možná nejdále.
Otočte a sežehlete okraje a několika stehy přichyťte ramenní švy šatů k podšívce.
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Kapsy ve švech: Sešijte boční švy šatů od průramku ke značce rozparku a konce švů
zapošijte. Nastavte maximální délku stehu, šijte k další značce rozparku a konec švu
zapošijte. Nastavte délku stehu zpět na 2,5 a došijte zbytek bočního švu. Přišijte dva díly
kapes lícem k líci k přesahům švů předního a zadního dílu po délce otvorů kapes, těsně k
čáře švu, na dílech kapes nechte přesah švů 1 cm. Přesahy švů rozžehlete. Na předním
dílu vystřihněte rozparky do přesahu švů, kolmo ke švu, nad a pod otvorem kapsy.
Overlockovým stehem sešijte tento díl přesahu švu s předním podélným okrajem kapsy.
Sežehlete oba díly kapsy dopředu, sešpendlete je a sešijte dohromady. Overlockovým
stehem šijte kolem okraje kapsy. Overlockovým stehem sešijte boční švy šatů k sobě,
včetně podélného okraje kapsy. Sežehlete přesah švu dozadu. Rozpárejte stehy v otvoru
kapsy. jafkjaskjfklj
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Rukávy: Overlockovým stehem prošijte horní okraje podšívek rukávů a položte je na lemy
rukávů líc na líc. Překreslete rozparek ze střihu. Přišijte podšívku ke spodnímu okraji a
kolem rozparků. Vystřihněte rozparek, vystřihněte látku a nechte úzký přesah švu, obraťte
podšívku a sežehlete. Přeložte podšívku dolů a overlockovým stehem sešijte a začistěte
šev rukávu a podšívky v jedné operaci lícovými stranami k sobě. Prodlužte délku stehu na
5, vytáhněte spodní nit a vytáhněte cca 10 cm spodní i horní nitě společně. Ušijte šev
kolem hlavy rukávu cca 5 mm od okraje, na konci opět nechte kus nitě cca 10 cm dlouhý.
Nařaste hlavu rukávu zatažením za spodní nit švu hlavy rukávu. Našpendlete rukáv do
průramku zkontrolujte, že vroubky na průramku a hlavě rukávu jsou proti sobě a přišijte
rukáv. Začistěte přesahy švů kolem průramku. Sešijte lem rukávu ručně slepým stehem.
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Lem: Začistěte kolem dokola spodní okraj sukně, sežehlete přesah švu doleva a prošijte.
Znovu složte a sežehlete záhyb. A je to!
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