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... 7 KURZ ŠITÍ APLIKACE ... 
V dnešní sedmé lekci nás čekají tři poslední ptáčci a poskládáme je na 

jeden podklad / bloček. 

 

Může to být třeba ptačí rodinka táta, máma a ptáčátko. Pokud budete mít podklad 

dostatečně vysoký, můžete naskládat na sebe celou ptačí kolonii. Doporučuji začít 

od největších jedinců až po ty maličké. 

Motiv třech ptáčku na podklad 23 x 23 cm zabere hodně místa. Proto jsem s detaily 

šetřila. Zkracovala jsem nožičky a dokonce jsem zvolila jiné křidýlko ve tvaru, který 

už dobře známe. 

Věřím, že po sedmi dnech zvládnete vymyslet motivy, tvary, velikosti a akce už 

sami. Přizpůsobte aplikace svým plánům a potřebám. 

  

 

Předloha pro aplikaci ptačí rodinka >>> 

Předloha pro aplikaci všech ptáčků >>> 
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Ptačí rodinka 

 

Díly na ptáčky jsem umístila na podklad. 

Nejdřív největšího ptáčka na hlavě mu stojí 

menší a na jeho hlavně ten nejmenší. Všichni 

tři jsem umístila na střed podkladu. 

 

 

 

 

Kontrola barevného sladění … 

 

 

 

 

 

Přišpendlit všechny díly. Rovným stehem 

ptáčkům našijeme nožičky. 

 

 

 

 

 

Teď zobáčky. Zobáček stříháme podle jedné 

šablony. Vysuňte jej pod tělo, každému 

ptáčkovi, podle jeho velikosti. Pod tělem je 

asi 5 mm látky, zbytek odstřihněte. 
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V dalším kroku jsem obšila těla dvou 

zelených ptáčků. Šila jsem stejnou nití, 

protože mají stejný barevný podklad. 

 

 

 

 

U největšího ptáčka musíme přišít nejdříve 

tělo až potom křídlo, protože křídlo je 

položeno přes tělo. Opět jsem volila stejný 

podklad látky a našívala jsem stejnou nití. 

 

 

 

Rodinka je na světě. Jsem spokojená, 

myslím si, že jím to spolu sluší :). 

  

 

 

 

 

 

Praktický tip: 

 

Práci, si při šití více bločků, můžete urychlit tím, že poskládáte na podklady/bločky 

aplikace a našíváte je zároveň. Vždy jednou barvou nití na všech bločcích. 

Samozřejmě, pokud je tento díl na řadě s našíváním. 

Prozradím vám, že zrovna touto „rychlejší“ metodou jsem našívala díly na všech 

dvanácti bločcích z tohoto kurzu. 
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Sedm dní uteklo velmi rychle. Jsme u konce. Věřím, že jste se dozvěděli nové 

informace, které vám pomohou při šití vlastních aplikací. 

Doufám, že jste jen pasívně nepročítali lekce, ale že jste se pustili s chutí 

do šití. V tom případě máte doma alespoň jeden bloček s našitou aplikací. 

 

Co teď s ním? 

Ušijte si polštářek s aplikací, vy trochu odvážnější nebo lépe řečeno zkušenější, se 

můžete pustit rovnou do šití deky. 

Jestli nevíte, jak na to, ráda s vámi budu v šití pokračovat. 

Polštářky vás naučím šít v eBooku Hravé šití polštářků. 

Deky zase v eBooku Deka z lásky. Kde také najdete návod na šití deky z těchto 

aplikací ptáčků. 

 

 

http://renatapekarova.cz/hrave-siti-polstarku/
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