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Materiál 

Na šití Adventních kalendářů jsem použila vánoční bavlněné látky z internetového 

obchodu www.siti-renata.cz. 

Jako výplň podkladů adventních kalendářů jsem použila termolín můžete použít 

také vatelín. 

Moje kalendáře zdobí vánoční strom, můžete si zvolit vlastní symbol vánoc. Nebo 

kalendář ozdobte látkovým panelem. 

Kalendáře můžete dozdobit knoflíčky, stužkami, plstí … prostě použijte zdobení, 

které se vám bude líbit a s kterým už máte zkušenost. 

Adventní kalendář zavěste na dřevěnou tyčku, kterou koupíte v domácích 

potřebách. Můžete použít i tyčku kovovou. Tyčka kalendář zpevní a zároveň na ni 

můžete umístit zavěšovací poutka. Poutka umístěte v místě, které bude vyhovovat 

způsobu zavěšení, který jste zvolili. 

Kalendář u vás doma může viset na zdi nebo také na dveřích a skříni. Prostě tam, 

kde na něj bude místo. 

Nezapomeňte jej umístit do výšky, ve které na něj bezpečně dosáhne vaše dítko. 

Kalendář je především určen jemu.  

 

Kalendář lze prát v pračce na šetrný program na 30 – 40˚C. 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
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Čísla na Adventní kalendář 
 

Pytlíčky a kapsičky označíme čísly od 1. do 

24. Možností jak na to, je tu hned několik.  

Čísla můžete napsat fixem na textil, 

nakreslit barvami na textil, vyšít ručně 

nebo strojově, vystřihnout s plsti. 

Čísla na adventní kalendáře pro své děti 

jsem před lety napsala třpytivým fixem na 

textil.  

Dnes už mám vyšívací modul, čísla jsem se rozhodla strojově vyšít na bílou látku 

s bílým melírem, látka vypadá jako zasněžená. Před vyšíváním jsem látku 

podžehlila jednostranným vlizelínem , látka se tím zpevnila a po vystřižení se bude 

lépe našívat. 

Čísla jsem vystřihla do tvaru koleček o průměru 6 cm. 

 

Na tvrdý papír jsem narýsovala kruh o 

průměru 6 cm. Ten jsem vystřihla. 

 

 

 

 

 

Kolečko jsem přeložila na polovinu a ještě 

jednou na čtvrtinu. Nůžkami jsem vystřihla 

střed do trojúhelníku. 

 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
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Po rozložení mám uprostřed kolečka 

vystřižený kosočtverec. Díky tomu vidím 

na vyšitá čísla a mohu je umístit na střed 

kolečka. 

 

 

 

 

Perem Pilot obkreslím tvary a vystřihnu. 

 

 

 

 

 

 

Takto si vyrobím 24 čísel umístěných ve 

středu kolečka. 

Tyto čísla našívám cik –cak stehem na 

pytlíčky a kapsičky. 
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1. Adventní kalendář 
 

Tento tip kalendáře visí v dvojím provedení u nás doma na zdi. Zdobí jej jiný 

stromeček, ale styl pytlíčků je tejný.  

Pytlíčky s čísly můžete ukládat postupně nebo nahodile, jako já. Hledání čísla je 

zábava, která patří ke kouzlu kalendáře.  

Velmi se mi líbí, že je stužka přišitá pod pytlíčkem, proto se nemůže ztratit. Moje 

děti nechávají „vybraný“ pytlíček rozvázaný. Díky tomu mají přehled o dnech, které 

schází do štědrého dne. 

Co na něj říkáte? Pustíte se se mnou do jeho šití? 
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Připravíme si: 

 Světlou látku na podklad 50 x 70 cm. 

 Světlou látku na zadní stranu, může být stejná jako látka na přední stranu   

50 x 70 cm. 

 Termolín 50 x 70 cm. 

 Dvě zelené látky na stromeček 20 x 30 cm. 

 Proužek hnědé látky na nohu stromečku 2 x 8 cm. 

 Látku na pytlíčky 83 x 140 cm. 

 Látku na lem dva pruhy 8 x 140 cm. 

 Pruh látky na tunel 8 x 50 cm. 

 24 koleček s čísly. 

 Tenčí stuha asi 10 m. 

 Tyčka 50 cm, průměr 1 cm. 

 

 

 

 

Postup šití: 

 

Nejdříve si ušijeme podkladový panel, na 

který našijeme pytlíčky. 

Lícem na podložku položíme látku na záda, 

na ni umístíme termolín a na něj položíme 

lícem nahoru vrchní látku. Vrstvy 

sešpendlíme. 

 

http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky
http://www.siti-renata.cz/Termolin
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Vrstvy jsem proquiltovala. Můžete prošít 

rovně, není to, ale nutné. Kdo nechce 

prošívat strojově, prostehuje. Dočasně vrstvy 

spojíme. Vrstvy prošijeme ručně při 

závěrečném našívání pytlíčku. 

 

 

 

Sešijte pomocným stehem obvod podkladu. 

Srovnáme okraje podle pravítka. Všechny 

vrstvy máme stejně velké. Rohy jsou 

pravoúhlé. 

 

 

 

 

Aplikace stromeček. Nakreslíme si šablonu 

na stromeček. Je to kruh o průměru 30 cm. 

Přeložíme na polovinu a máme šablonu na 

stromeček. Dva obdélníky látky položíme 

lícem na líc. Překreslíme tvar. 

 

 

 

Sešpendlíme látky a obšijeme obrys. V rovné 

spodní části necháme asi 10 cm nesešitých 

na protočení do lícové strany. 
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Sestřihneme šev asi na 5 mm. V kulaté části 

můžeme sestřihnout na menší šev asi 3 mm. 

Sestřihneme růžky 3 mm od švu. 

 

 

 

 

Pokud máte entlovací nůžky, sestřihněte 

kulatou část entlovacími nůžkami. Pozor! 

Neprostřihněte šev! 

 

 

 

 

Díl přetočíme otvorem do lícové strany. 

Vyrovnáme růžky. Vymneme ušité okraje. 

Položíme na podložku a vyžehlíme. V místě 

otvoru žehlíme až na konec. Podehneme 

látku, jako by byl šev sešitý a zažehlíme. 

 

 

 

Složíme stromeček. Levou stranu přeložíme 8 

cm do dílu. 
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Roh přeložíme zpět, zároveň s okrajem. 

 

 

 

 

 

V zakreslené rysce přeložíme díl pod 

stromeček, opět zároveň s vnějším okrajem. 

 

 

 

 

 

Umístíme stromeček na podložku. Já jsem jej 

položila na střed podložky 15 cm od vrchního 

okraje. Přidala jsem kmen stromečku. Ten 

vyrobíme z hnědé látky podžehlené 

vlizelínem. Vystřihněte díl 2 x 8 cm. Ten 

podložte pod stromeček.  

 

 

 

Díly si přichytíme špendlíky. Stromeček 

odhrneme a přišijeme kmen. Kmen přišijeme 

cik-cak stehem, nití v barvě látky.  

 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
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Stačí obšít tři strany. Vrchní část bude pod 

stromečkem. 

 

 

 

 

 

Rovným stehem prošijeme obvod skladů 

stromečku.  

 

 

 

 

 

Je to fešák, co říkáte? Můžete dozdobit dle 

své fantazie, například dárky pod stromeček, 

vánočními ozdobami, … 
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Na zadní stranu podkladu našijeme tunel na 

tyč. Vyrobíme jej z pruhu látky 8 x 50 cm. 

Oba krátké konce zažehlíme do rubu 1 a 1 

cm, prošijeme. 

 

 

 

 

Pruh přeložíme na polovinu, rubem dovnitř. 

Zažehlíme. Střiženým okrajem položíme 

k střiženému hornímu okraji. Od každé boční 

strany máme stejnou vzdálenost 

k zažehlenému pruhu. Přišijeme rovným 

stehem ve spodním i horním okraji pruhu. 

 

 

Lem. Na lem si sešijeme dva pruhy látky 

široké 8 cm. Položíme je lícem na líc a 

uhlopříčně od rohu k rohu sešijeme. 

 

 

 

 

Šev sestřihneme 1 cm od šití. 
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Rozžehlíme.  

 

 

 

 

 

 

Celý lem sežehlíme na polovinu. Krátké 

strany lemu položíme střiženými okraji na 

sebe, lícem nahoru a sežehlíme. 

 

 

 

 

Lem začínáme našívat ve spodním okraji 

panelu. Asi 10 cm necháme nesešitých, a až 

potom šijeme 1 cm od okraje. Pokud máte, 

použijte kráčející patku. 

 

 

 

 

V rohu lem pravoúhle přeložíme, zarýhneme 

nehtem. Rýhu můžeme zviditelnit 

zapíchnutím špendlíku. 
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Došijeme k zarýhnuté rysce a zapošijeme. 

 

 
 

 

 

Lem opět složíme pravoúhle, jakoby 

v pokračování boční strany podkladového 

panelu, přeložíme jej a vrátíme zpět do šití. 

 

 

 

 

Šijeme od okraje k dalšímu rohu, kde 

vyskládáme růžek stejně. 

 

 

 

 

 

Ušijeme poslední roh, šijeme ještě asi 5 cm 

od rohu a ukončíme šití.  

Napojíme lem. Lemy na podložce přiložíme 

na sebe. V místě, kde se setkají, zapíchneme 

špendlík. Od špendlíku naměříme 8 cm (šíři 

lemu) a zbytek lemu odstřihneme.  
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Složíme na sebe okraje látek, stejně jako při 

napojování lemu. Poznačíme si podle 

pravítka linku od rohu k rohu a sešijeme.  

 

 

 

 

Sestřihneme šev 1 cm od sešití a rozžehlíme. 

 

 

 

 

 

 

Položíme na polštář a došijeme lem. 

 

 

 

 

 

 

Lem přetočíme do zadní strany. Přiložíme jej 

těsně pod šev (nebude vidět linie šití) a 

přišijeme ručně skrytým stehem. 

Lem přišíváme nití v barvě lemu. Uzlík 

schováme pod lem. Vpíchneme do lemu, 

těsně pod vpich vpíchneme do polštáře, 

vedeme steh ve vrstvách polštáře - skrytě, 

vypíchneme opět v lemu. To je první krok, 

který opakujeme stále dokola. Stehy tvoří 

           malé čárečky pod sebou. 
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Došijeme ke švu v rohu polštáře, můžeme 

udělat uzlík. 

 

 

 

 

 

Složíme lem v růžku a pokračujeme v šití.  

V předním díle se růžek vyskládá sám. Pokud 

je v předním díle růžek položený napravo, 

v zadním díle jej skládáme na druhou stranu 

- nalevo. 

 

 

 

Pytlíčky. Z látky nařežeme pruhy vysoké  

21 cm. Z těch nařežeme 24 čtverců. U 

horního okraje pytlíčku zakreslíme linku 1 a 1 

cm. 

 

 

 

 

V zakreslené lince zažehlíme 1 a 1 cm do 

rubu látky. Prošijeme v kraji. 
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Přehneme na polovinu, střiženými okraji na 

sebe. Poznačíme si přehyb, stačí mírným 

přejetím prstem po středu. 

 

 

 

 

Kolečko o průměru 7 cm podžehlíme 

vlizelínem. Opatříme číslem. Kolečko 

přeložíme na polovinu. Středové rysky 

položíme na sebe.  

 

 

 

 

Kolečko umístíme 6 cm od vrchního, 

zažehleného okraje. Přišpendlíme a přišijeme 

po obvodu cik-cak stehem. 

 

 

 

 

Přeložíme bočními stranami na sebe, lícem 

nahoru. Sešijeme boční stranu asi 3 mm od 

okraje. 

 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
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Přetočíme do rubu. Vymneme šev a 

vyžehlíme. Přešijeme boční šev 5 mm od 

okraje. Přetočíme pytlíček do lícové strany, 

vyžehlíme ušitý šev.  

 

 

 

 

Přeložíme pytlík na polovinu. Ušitý šev je 

v přehybu. Do protilehlého hřbetu umístíme 

jako značku špendlík. 

 

 

 

 

Špendlík položíme na boční šev. Sešijeme 

dno pytlíku 3 mm od okraje. 

 

 

 

 

 

Přetočíme pytlíček do rubové strany. 

Vymneme šev, zažehlíme a přešijeme 5 mm 

od okraje. 
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Přetočíme do lícové strany, dbáme na hezké 

přetočení v růžcích. Můžeme si pomoct mou 

oblíbenou pomůckou. Zarovnávačem hran a 

rohů.  

Jeden pytlíček je na světě.  

Tip: Pytlíčky lze sešívat i jednoduchým švem. 

Přiložíte líc na líc, sešijete. Okraje začistíte 

overlockem nebo cik-cak stehem. 

 

Stejným způsobem ušijeme zbylých 23 

pytlíčků. Postup práce urychlíte řetězovým 

šitím. To znamená, že každý krok ušijete u 

všech pytlíčků. 

 

 

 

 

Ušité pytlíčky uložte na podkladový panel. 

Není to snadný úkol. Vejdou tam docela na 

těsno. Pytlíčky se mohou do poloviny 

překrývat. Jinak bude zase kalendář vypadat, 

až pytlíčky naplníte a zavážete. Pytlíčky 

přišpendlete na místo. 

 

 

Nastříháme si stužky asi 42 cm dlouhé. Pod 

pytlíček vložíme stužku. Přišijeme 2 cm od 

horního okraje asi třemi stehy uvnitř 

pytlíčku, potom zapošijeme. Prošíváme 

všechny vrstvy: Pytlíček, stužku, vrchní díl, 

termolín, zadní díl. Takto přišitá stužka vám 

zajistí, že zůstane navždy na svém místě. 

Příští rok nic nehledáte, pouze opět naplníte 

pytlíčky a zavážete.  

 

http://www.siti-renata.cz/Zarovnavac-hran-a-rohu
http://www.siti-renata.cz/Zarovnavac-hran-a-rohu
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy


                                                                                                                                                           eBook Adventní kalendář 
 

Renata Pekařová                   www.renatapekarova.cz Renata@renatapekarova.cz 
©2017                                                                                                                      19 

        

Zbývá už jen upravit rozměr tyčky a navléct ji do tunelu v zadní straně. Poutka na 

zavěšení přichyťte k vyčnívajícím koncům tyčky.  

 

Nakonec to „hlavní“ naplnit pytlíčky 

malými drobnostmi. Perníčky, sladkostmi, 

pidi hračkami a maličkostmi pro radost … 
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2. Adventní kalendář 
 

Tento tip Adventního kalendáře je můj letošní favorit. Líbí se mi zelený stromeček, 

který jej zdobí, a jsem nadšená z možnosti, že místo dobrůtek do kapsiček vložíte 

ozdoby. Ty na stromeček děti každý den zavěšují. Moje ozdoby jsou vytvořeny 

s plsti. Na plsť jsem strojově vyšila vánoční hvězdičky. Předlohu na vyšívání jsem 

opět našla na mém oblíbeném webu www.nej-sici-stroje.cz, kde si předlohu, pro 

své vyšívací moduly, můžete stáhnout také.  

Jaké vánoční ozdoby vytvoříte vy, zase záleží pouze na vás. A samozřejmě, že 

kapsičky ukryjí i ty dobrůtky „o) Stromeček si i přes to můžete nazdobit. 

 

 

 

Na Adventní kalendář o rozměru 70 x 90 cm budete potřebovat: 

 Látku na přední stranu podklad 70 x 90 cm. 

 Látku na záda podkladu ve stejném rozměru jako přední strana, ale lépe o 2 

cm větší 72 x 92 cm. 

 Termolín (ve stejném rozměru jako záda podkladu) 72 x 92 cm. 

 Tři pruhy látky s vánočním motivem na kapsičky 24 x 70 cm. 

 24 čísel 

 Čtverec zelené látky na strom 52 x 52 cm podžehlený vlizelínem jednostranně 

nebo oboustranně lepícím. 

 18 cm látky na lem ze které nastříháme tři pruhy 6 x 140 cm. 

 Látku na poutka 20 x 60 cm. 

 Tyčku na zavěšení kalendáře dlouhou 70 - 75 cm. 

http://www.nej-sici-stroje.cz/
http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky
http://www.siti-renata.cz/Termolin
http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky-vanoce
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
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Na ozdoby s plsti budete potřebovat: 

 Plsť 

 Asi 2,5 m sňůrky na jednu ozdobu potřebujete 10 cm.  

 24 průsvitných nebo jiných knoflíčků. 

 Duté vlákno 

 

Postup šití: 

 

Vytiskněte si předlohu pro aplikaci stromu. 

Spojte jí podle značek a slepte. 

Čtverec látky podžehlete jednostranně 

nebo oboustranně lepící výztuží. Přeložte 

látku na polovinu. Na přehyb umístěte 

předlohu na strom, přišpendlete. 

Obkreslete tvar a vystřihněte. 

 

 

Vystřižený strom umístěte na střed přední 

strany podkladu. Špička stromu je asi 2 

cm od horního okraje. Myslete na to, že 1 

cm látky se schová do lemu. 

Strom zafixujte na látku, pokud jste použili 

oboustranně lepící výztuž, přižehlete jej. 

Jinak jej přišpendlete hustě špendlíky. 

 

 

Strom po celém obvodu k podkladu přišijte 

cik – cak stehem. 
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Vyžehlíme. 

 

 

 

 

 

 

Lícem na podložku položíme látku na záda, 

na ni umístíme termolín. Na střed těchto 

dvou vrstev položíme přední díl kalendáře. 

Pokud jste stříhali zadní stranu a termolín 

o něco větší, na každou stranu máte 

přibližně stejný přesah těchto materiálů. 

 

 

 

Vrstvy vyrovnáme a sestehujeme většími 

stehy po celé ploše. Stehujte přibližně v 15 

cm řadách. 

 

 

 

 

Rovným stehem prošijte vrstvy podél 

stromu. Stromeček nám z kalendáře 

jakoby vystoupí. 

Sestřihneme všechny vrstvy na jeden 

rozměr. 
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Kapsičky ušijeme ze tří pruhů látky 24 x 

70 cm. Jeden pruhy přeložíme podélně, 

rubem dovnitř, na polovinu a zažehlíme. 

 

 

 

 

 

Zbylé dva pruhy přeložíme podélně na 

polovinu lícem dovnitř. Střižený okraj 

sešijeme na patku. Okraj patky kopíruje 

okraj látky. Přetočíme do lícové strany. 

Vymneme šev a zažehlíme. 

 

 

 

 

Na každém pruhu zakreslíme od bočního 

okraje kolmou linku 1 cm na šev. Zbylý 

rozměr rozdělíme na 8 dílků/kapsiček. 

Jedna kapsička má tedy 8,5 cm. 

 

 

 

 

Spodní okraj kapsiček je sešitý šev. 

Od horního okraje si poznačíme linku 2 cm 

a k ní přiložíme do středu kapsiček čísla. 

Přišijeme cik – cak stehem. 
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Řady s našitými čísly umístíme na přední 

díl kalendáře. 

 

 

 

 

 

Nejdříve umístíme pruh, který jsme 

nesešili. Umístíme jej střiženým okrajem 

na spodní okraj kalendáře.  

1 cm nad něj umístíme první pruh a nad 

ten 1 cm umístíme pruh druhý. 

Pruhy důkladně přišpendlíme k podkladu. 

 

 

Nejdříve přišijeme přihrádky kapsiček. 

 

 

 

 

 

 

Potom přišijeme dno kapsiček ve spodním 

okraji. 
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Ušijeme poutka na navlečení tyčky. 

Pruh látky široký 20 cm přeložíme na 

polovinu, rubem na rub, střiženými okraji 

na sebe. 

 

 

 

 

Rozložíme. K zažehlené lince přiložíme 

střižené, boční okraje a zažehlíme. 

 

 

 

 

 

Přeložíme ještě jednou na polovinu okraji 

na sebe a zažehlíme. 

 

 

 

 

 

V kraji prošijeme stranu, která je otvírá. 

Můžeme prošít i protilehlý okraj, bude to 

vypadat lépe. 
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Nastříháme stejné díly 12 cm dlouhé. 

 

 

 

 

 

 

Na zavěšení bude stačit 5 poutek. 

 

 

 

 

 

 

Poutka přeložíme na polovinu. 

Rozpočítáme umístění na zadní straně u 

horního okraje podkladu kalendáře. Krajní 

poutka umístěte asi 2 cm od bočního 

okraje, 1 cm potřebujeme na našití lemu. 

Třetí poutko umístěte do středu a další dvě 

mezi okrajové a středové poutko.  

Poutka přišijte v kraji k podkladu. 

 

Pruhy na lem napojíme šikmě, stejně jako 

u prvního kalendáře. Zažehlíme stejně jako 

poutka. Rozložíme zažehlení. 

Lem přiložíme ze zadní strany k spodnímu 

okraji. Šít začneme asi 15 co od začátku 

lemu. Lem našíváme v první zažehlené 

rysce. 

 



                                                                                                                                                           eBook Adventní kalendář 
 

Renata Pekařová                   www.renatapekarova.cz Renata@renatapekarova.cz 
©2017                                                                                                                      27 

Před rohem lem pravoúhle přeložíme. 

Poznačíme si nehtem hranu překladu. 

 

 

 

 

 

Hranu zviditelníme špendlíkem. K této 

rysce došijeme a zapošijeme. 

 

 

 

 

 

Opět přehneme lem. 

 

 

 

 

 

 

Přeložíme jej a vrátíme zpět do šití na další 

stranu. Přeložený okraj lemu srovnáme 

s okrajem kalendáře. Šít začneme od 

okraje. Stejně odšijeme všechny rohy. 

Kousek za posledním rohem ukončíme šití 

a napojíme lem. 
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Na rovné podložce lemy spojíme. Místo, 

kde se střetnou, poznačíme špendlíkem. 

Naměříme 6 cm od špendlíku a 

odstřihneme zbylý lem. 

 

 

 

 

Konce lemů napojíme šikmo, jako když 

jsme napojovali pruhy na lem. 

Sešijeme. 

 

 

 

 

Sestřihneme 1 cm od sešitého švu. Látky 

zarýhneme nehtem od sebe. Položíme na 

kalendář a došijeme lem. 

 

 

 

 

 

Lem složíme podle zažehlení a přetočíme 

do lícové strany. Okraj lemu přiložíme 

těsně za stehy prvního švu. Přišijeme 

v kraji. 
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V rohu lem vyskládáme v prodloužení. 

 

 

 

 

 

 

Druhý okraj lemu přiložíme opět za ušitý 

šev. Na zadní straně se růžek vyskládá 

sám. 

 

 

 

 

Lem máme ušitý. Poutka přetočíme 

směrem vzhůru. Přišijeme je v kraji 

k hornímu okraji lemu, aby nepadala 

dozadu a hezky držela. 
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Vánoční ozdoby z plsti 
 

Na šňůrky ráda používám potravinový 

provázek. Dobře se s ním pracuje. 

Nastříhejte 24 kusů dlouhých 10 cm. 

 

 

 

 

Konce provázku spojte uzlíkem. 

 

 

 

 

 

 

Vyšitou hvězdičku jsem vystřihla 5mm od 

okrajové línie. Připravíme si čtverec z plsti 

o něco větší než je hvězdička. Na jeho 

umístíme duté vlákno. 
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Hvězdičku položíme na střed čtverce. Poh 

jeden okraj ve V výseku vložíme uzlík 

poutka. Přichytíme špendlíky. 

 

 

 

 

 

Rovným stehem sešijeme po obvodu 

hvězdičky. Těsně před vyšitou okrajovou 

linkou. 

 

 

 

 

 

Šijeme po celém obvodu hvězdičky. 

 

 

 

 

 

 

Vystřihneme tvar podle vyšité hvězdičky a 

máme hotovou první ozdobu. 

Stejně ušijeme dalších 23 hvzdiček. 
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Hvězdičky rozložíme na stromeček a 

přišijeme knoflíky. Na ty budou děti 

ozdoby zavěšovat. 

 

 

 

 

Potom hvězdičky schováme do kapsiček. 

Navlečeme tyčku a Adventní kalendář je 

hotový a připravený k zavěšení. 
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3. Adventní kalendář 
 

Na tomto tipu Adventního kalendáře se mi velmi líbí jeho jednoduchost a 

nekonečná škála možností, jak může hotový vypadat. 

Základem je 24 pytlíčků. Ty můžete stahovat na jednu nebo na dvě šňůrky. 

Velikost pytlíčků záleží na tom, jaké překvapení máte v plánu do pytlíčků 

schovávat. Klidně může být každý jinak velký. 

Další škála možností se otvírá při volbě látky, z které budete šít. Můžete si vybrat 

jednu, dvě nebo několik látek. Každá tato varianta změní vzhled celého kalendáře. 

No a poslední bod, který zbývá promyslet je, kam pytlíčky zavěsíte. Může se hodit 

větev, provaz nebo pytlíčky zavěste na nábytek. Zde se vám otevírá široká škála 

pro kreativní tvoření. 

Jak jste si již určitě uvědomili, stejný postup šití pytlíčku platí pro pytlíček s jiným 

využitím. Znám několik švadlenek, které mají ušity pytlíčky a používají je na balení 

dárků pod stromeček. Po rozbalení, pytlíčky schovají na další rok. 

 

Než se pustíme do šití, ukážu vám, jak vypočítat rozměr látky na jeden pytlíček a to 

na rozměru, který jsem zvolila na šití já. 

 

Můj pytlíček má po ušití 9 x 12 cm. 

K hotové šířce pytlíčků připočítejte 2 cm na 

šev. 

Šíře pytlíčku 9 + 2 = 11 cm 

K hotové výšce pytlíčků připočítejte 2 a 2 

cm na zahnutí a to celé vynásobte 2x. 

Výška pytlíčků (12 + 4) x 2 = 32 cm. 
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Na šití 24 pytlíčků o rozměru 9 x 12 cm budete potřebovat: 

 0,65 cm vánoční látky na šití pytlíčků. 

 24 číslic 

 Asi 11 m šňůrky, stužky nebo provázku na stažení pytlíčků. 

 

 

 

Postup šití: 

 

Jeden i druhý okraj pytlíčku zažehlíme 2 a 

2 cm do rubu. 

 

 

 

 

 

Přetočíme do lícové strany a našijeme 

číslo. Našívala jsem 3 cm od horního 

zažehleného okraje. Číslo našijte na střed, 

to znamená, že ke každému bočnímu 

okraji je stejná vzdálenost.  

 

 

http://www.siti-renata.cz/bavlnene-latky-vanoce
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Číslo jsem po obvodu obišila cyk- cak 

stehem. 

 

 

 

 

 

Pytlíček přeložte na polovinu. Lícovými 

stranami a zažehlenými okraji na sebe. 

Zažehlení rozložíme.  

Sešijeme boční strany 1 cm od okraje.  

Od horního okraje sešijeme 4 cm, 2 cm 

nesešíváme, to je otvor na navlečení 

šňůrky a zbylou část došijeme. Pokud 

chcete šňůrku jen na jedné straně, druhou 

boční stranu sešijte celou. 

 

Po ušití pytlíček přetočíme do lícové 

strany. Vymneme růžky, může vám 

pomoci zarovnávač roků. 

 

 

 

 

Horní okraj pytlíčku složíme podle 

zažehlení 2 a 2 cm do rubu. V kraji 

přišijeme po celém obvodu. Tak vytvoříme 

„tunel“ na šňůrku. 
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Zavíracím špendlíkem navlečeme do 

nesešitého otvoru šňůrku. Navlékala jsem 

šňůrku 45 cm dlouhou.  

 

 

 

 

Na konci šňůrek uděláme uzlík, který 

vtáhneme do tunelu, ať není vidět. 

Na Adventní kalendář stačí navlékat šňůrky 

z jedné strany. 

 

 

 

Pokud chcete šňůrky z obou stran, necháte 

si při sešívání bočního švu nesešitý otvor i 

na druhé straně. Zavíracím špendlíkem 

navlečete šňůrku i do druhého otvoru. 

Pytlíček teď stahujete na dvě šňůrky 

v protisměru. 

 

 
 

Stejným postupem ušijete zbylé pytlíčky. 

Práci si urychlíte řetězovým šitím. To 

znamená, že každý krok ušijete na všech 

pytlíčcích. 

 

Teď už stačí jen pytlíčky naplnit a 

zavěsit. 
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Závěrem 

Věřím, že se vám šití Adventních kalendářů líbí. Představuji si všechny ty rozzářené 

dětské oči, kterým udělají kalendáře radost. Nenechte se odradit zdlouhavým šitím 

všech 24 pytlíčků nebo kapsiček. Adventní kalendář dítku vydrží několik let, 

troufám si tvrdit, že až do dospělosti. Vydaná námaha opravdu stojí za to! 

 

Přeji vám poklidný adventní čas v milé společnosti rodiny a přátel. 

Těším se na šicí projekty v Novém roce … nezapomeňte, že šijeme pro radost♥ 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: Tvorbě tohoto eBooku jsem věnovala mnoho času a úsilí. Děkuji, že 

respektujete moji práci, nešíříte jej dál, neposkytujete třetím osobám. Bez souhlasu 

autorky je to zakázáno. Uvítám, pokud eBook doporučíte. 

Obsah tohoto eBooku vychází z mých zkušeností. Pokud se vám šití podle něj 

nepodaří, nenesu za to zodpovědnost. Věřte, že mě to bude mrzet. 

 


