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Nákupní seznam 4. modul 

Spotřeba látky je vypočítaná na látky o šíři 140 cm. 

 

10. lekce 

Jednoduchý polštářek 

 Hlavní látka 60 cm. 

 Termolín 50 cm. 

 Světlá podkladová látka 50 cm. 

 Zip v metráži 5 mm s jezdcem, dlouhý 50 -

 55 cm. 

 Látku na lem 20 cm. 

 

 

 

 

 

11. lekce 

Čtverečkový polštářek 

 Hlavní látka na polštářek vytvořený 

 z kombinace čtverečků ze tří látek: 

 1. Látka 8 cm. 

 2. Látka 8 cm. 

 3. Látka 8 cm. 

 Termolín 50 cm. 

 Světlá podkladová látka 50 cm. 

 Zip v metráži 5 mm s jezdcem, dlouhý 50 – 

 55 cm. 

 Látku na lem 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/zipy
http://www.siti-renata.cz/Jezdce-ke-spiralovy-zipum
http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/zipy
http://www.siti-renata.cz/Jezdce-ke-spiralovy-zipum
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12. lekce 

Polštářek se středem v rámečku 

 

 Látku na střed a borduru 32 cm. 

 Látku na rámeček středu 14 cm. 

 Pokud budete tvořit aplikaci, kousky látek 

 na aplikaci podžehlené vlizelínem. 

 Termolín 50 cm. 

 Světlá podkladová látka 50 cm. 

 Zip v metráži 5 mm s jezdcem, dlouhý 50 – 

 55 cm. 

 Látku na lem 20 cm. 

 

 

A teď pozor! 

Pokud chcete nakoupit materiál na všechny tři polštářky, ušetříte na 

spotřebě. 

 

Potom nakoupíte: 

 Hlavní látka a látka na zadní strany, na rámečky a čtverečky 140 cm          

(1. Látka na čtverečky). 

 2. Látka na čtverečky 8 cm. 

 3. Látka na čtverečky 8 cm. 

 Bílá na bílé 32 cm. 

 Světlá podkladová látka 1 m. 

 Termolín  ( můžete použít vatelín ) 50 cm. 

 Látka na lem 60 cm. 

 Zip v metráži 5 mm 180 cm + 3 jezdcem. 

 Pokud budete tvořit aplikaci, kousky látek na aplikaci podžehlené vlizelínem. 

 

 

http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/Vlizelin-Jednostranne-lepici-1
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/search-engine.htm?q=termol%C3%ADn&qm=2
http://www.siti-renata.cz/zipy
http://www.siti-renata.cz/Jezdce-ke-spiralovy-zipum
http://www.siti-renata.cz/Bavlnena-latka-bila-na-bile
http://www.siti-renata.cz/Termolin-180g-m2-d438.htm
http://www.siti-renata.cz/vatelin
http://www.siti-renata.cz/zipy
http://www.siti-renata.cz/Jezdce-ke-spiralovy-zipum
http://www.siti-renata.cz/Vlizelin-Jednostranne-lepici-1

