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Šitíčko ne jen na cesty 

Foto návod 
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Připravíme si: 

Střih: na šitíčko si uděláte jednoduše sami. Základ střihu vychází z formátu A4, kterému 

zakulatíte podle misky nebo talíře na jedné straně rohy - vznikne klopa.  

Měříme od rovné strany 11 cm zakreslíme první přehyb, další zakreslení přehybu bude 11,5 

cm.  

Klopa: nakreslete si obdélník 16x11 cm, ve     

spodní části zakulatíme rohy. 

 

 

 

 

  

Materiál:  

Vrchní díl ušijeme technikou crayzy, budeme potřebovat: 

 proužky látek asi 5 cm široké nebo jej ustřihneme z látky 20x 22 cm 

 vrchní díl 22x12 cm  

 na poutko s gumou 23x3 cm 

Vnitřní díl šitíčka: 

 podkladová látka 21x 30 cm podžehlíme ronopastem 21x30 cm 

 kapsa 22x22 cm 

 klopa 2x (18x11 cm), termolín nebo vatelín 18x 11 cm 

 pruh látky 4x22 cm 

 zipový díl 2x (11x22 cm), dílky na zip 4x (3x5 cm) 

Jehelníček ušijeme z 

  látky 10x10 cm + vrchní díl jehelníčku sešijeme z kousků, pruhů látek a sestřihneme na 

10x10 cm 

 poutko 3x10 c 
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Na lem:  

 5x23 cm 

 tenká guma do 1 cm asi 55 cm , šňůrka nebo stuha na jehelníček asi 35 cm  

 2x knoflík velký ozdobný 

 zip spirálový 0,5 mm  asi 18 cm (používám nekonečný zip) 

 

Crayzy technika šití a náš vrchní díl:  

 

Vrchní díl jsem ušila technikou crayzy. Ustřihněte si nějaký 

nepravidelný tvar velký asi 7 cm. Tento budeme obšívat 

pruhy různých látek. Pruhy mohou být nepravidelně široké. 

Já jsem je nařezala široké 5 cm.  

 

 

Z vrchní strany přiložíme pruh látky lícem na líc a přišijeme 

za patku. Okraj patky kopíruje okraj látky. 

Zažehlíme šev.  

 

 

 

Seřízneme přebytek látky podle pravítka.  

Po směru hodinových ručiček našíváme další pruh, 

sežehlíme a seřízneme.  

Pokračujeme až do chvíle, kdy z našeho dílu můžeme 

vystřihnout obdélník široký 22 cm a dlouhý 20 cm. 
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Díl sestřihneme dle střihu. Délka dílu je 20 cm. 

Vrchní díl můžete sešít pomocí jiné techniky nebo jej 

ustřihněte nesešívaný - z jednoho kusu látky. 

 

 

 

Poutko na zapínání šitíčka ušijeme z pruhu látky 23x3 cm. 

Pruh přehneme na polovinu, lícem dovnitř. Sešijeme za 

patku. Přetočíme do lícové strany. Navlečeme gumu. 

Nařasený efekt poutka uděláme nařasením látky na gumě. 

Délka poutka je 16 cm.  

Přišijeme si oba konce k sobě, aby se guma nevysunula. 

 

Poutko přišijeme na střed crayzy dílu. Přiložíme lícem na líc 

obdélník látky 22x12 cm. Přišijeme za patku. Sežehlíme 

šev.  

Vrchní díl sestřihneme podle střihu. 
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Vnitřní díl šitíčka: 

 

Ušijeme kapsičku na zip. Konce zipu si začistíme obdélníčky 

látky.   

 

 

 

 

Na podložku položíme obdélníček lícem nahoru, na něj 

položíme zip, jezdcem nahoru. Na to druhý obdélníček 

látky lícem k zipu. Srovnáme kraje látek s okrajem zipu. 

Přišijeme za patku. Obrátíme obdélníčky v prodloužení 

zipu. Vyžehlíme, nebo zarýhneme nehtem a přišijeme ušitý 

šev v krajíčku u zipu. 

Máme zip s látkovými konci. 

 

Nachystáme si dva díly na kapsu 11x22 cm. Jeden díl 

položíme na podložku lícem nahoru. Na něj položíme náš 

zipový díl, jezdcem dolů. Zip umístíme na střed dílu. 

Poslední díl položíme lícem na zip. Srovnáme všechny 

okraje a přišijeme zipovou patkou. 

 

 

Přetočíme díly na líc, vyžehlíme.  

Přišijeme ušitý šev v krajíčku. 
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Vnitřní díl 21x30 cm podžehlíme ronopastem. Žehlíme po 

látce! 

Na jeden konec přiložíme naši ušitou kapsičku. Srovnáme 

okraje zipu s okrajem dílu. Kapsičku umístíme na střed 

vnitřního dílu. Z každé boční strany máme zip stejně 

daleko. 

Přišijeme kapsičku pomocným, dlouhým stehem na vnitřní díl. Sestřihneme kapsičku podle 

vnitřního dílu. 

Ušijeme nařasenou kapsičku. Čtverce 22x22 cm zažehlíme 

z každé strany 1 cm do rubu. 

 

 

 

 

Přeložíme kapičku na polovinu, zažehlíme hřbet. A 

prošijeme pod zažehleným hřbetem tunel na navlečení 

gumy. Šíře šití je o něco větší než šíře naší gumy. 

Navlečeme gumu. 

 

 

 

Na vnitřním díle si poznačíme ryskou první přehyb 11 cm 

od okraje, kde jsme našili zipovou kapsičku. Od této rysky 

poznačíme druhý přehyb 11,5 cm. Na první rysce složíme 

zažehlené boční okraje kapsičky s gumou a přišijeme. 
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Gumu složíme pod kapsičku a přišijeme spolu s kapsičkou. 

 

 

 

 

 

Druhý boční díl přiložíme na druhou rysku. Látku na gumě 

nařasíme, guma je nenatažená. Přišijeme v krajíčku.  

Kapsičku jsem prošila ještě středem, tím vznikly dvě 

přihrádky. 

Nakonec přišijeme kapsičku u dna. Sestřihneme případný 

přebytek látky podle vnitřního dílu. 

 

Pruh látky 4x 22 cm sežehlíme na polovinu kratšími 

stranami k sobě. Rozložíme. K zažehlené rysce přiložíme 

okraje látky a zažehlíme. 

 

 

 

 

Tímto zažehleným proužkem začistíme konce našitých 

kapes. 

Přiložíme proužek středem na rysku a přišijeme po obou 

stranách v krajíčku. 
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Klopa: 
 

Termolín nebo vatelín dáváme do klopy pro zpevnění a 

také je do ní teď možné píchat špendlíky :). Na podložku 

položíme termolím na něj dva díly na klopu, které jsou 

složeny lícem k sobě. Obkreslíme tvar klopy. Přišijeme za 

patku. Rovnou vrchní část nešijeme.   

Sestřihneme šev. V oblých částech sestřihneme ještě cik-

cak nůžkami. Protočíme do lícové strany a vyžehlíme. 

Klopu umístíme nad kapsičku s gumou. Do středu mezi 

rysky. Přišijeme k vnitřnímu dílu v krajíčku. 

 

 

 

 

Do středu klopy v dolní části přišijeme knoflík. Vyměříme si 

délku kloboukové gumy, aby se klopa snadno zapínala. 

Gumu přišijeme na střed kapsičky. Prošila jsem ji ještě cik-

cak stehem, aby nikam neutíkala „o) 

 

 

 

Jehelníček: 
 

Jehelníček jsem ušila ze dvou čtverců 10x10 cm. 

Vrchní čtverec jsem sešila ze tří pruhů, abych jehelníček 

nějak ozdobila :) 
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Na poutko sežehlíme pruh látky 10x3 cm na polovinu. 

Rozložíme k zažehlené rysce, přiložíme střižené kraje látky, 

zažehlíme, přehneme na polovinu, opět zažehlíme a 

v krajíčku přišijeme. 

Poutko přišijeme na střed vrchního dílu jehelníčku. 

 

 Jehelníček sešijeme po obvodu, necháme si otvor na 

protočení. 

  

 

 

 

Naplníme jehelníček kuličkami dutého vlákna. Neplníme 

moc, aby se dalo šitíčko zavírat. Zašijeme otvor skrytým 

stehem.  

 

 

 

Navlečeme na stuhu nebo šňůrku. 

Vyměříme si délku šňůrky a přišijeme ji pod klopu. Stačí 

kousek švu, kterým jsme přišili klopu napárnout.  
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Spojení dílů: 

 

Oba díly na sebe položíme lícovými stranami. Našpendlíme. 

Přišijeme za patku. POZOR! Rovnou stranu, kde je zipová 

kapsička nepřišíváme. 

 

 

 

Sestřihneme šev na 0,5 cm. V kulatině sestřihneme ještě 

cik-cak nůžkami. Přetočíme do lícové strany. Vyžehlíme 

 

 

 

 

V posledním kroku začistíme proužkem látky 22x5 cm 

otvor, kterým jsme díly protočili. 

Krátké strany proužku zažehlíme 1 cm do rubu.  

 

 

 

   

Z vnitřní strany (na zip) přiložíme lícem na líc proužek k okraji dílu. Přišijeme za patku. Proužek 

složíme na polovinu, obalíme jím ušitý šev. Hřbet proužku přiložíme ke švu a přišijeme skrytým 

stehem.  
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No výborně, máme hotovo! 

 

 

 

Pochlubte se a nezapomeňte mi poslat fotografii hotového šitíčka v akci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: Tvorbě tohoto Foto návodu jsem věnovala mnoho času a úsilí. 

Děkuji, že respektujete moji práci. Nešíříte návod dál. Neposkytujete třetím 

osobám. Bez souhlasu autorky je to zakázáno a je porušením autorského 

zákona, které může být stíháno. Uvítám, pokud Foto návod doporučíte. 

Obsah tohoto Foto návodu vychází z mých zkušeností. Pokud se vám šití 

podle něj nepodaří, nenesu za to zodpovědnost. Věřte, že mě to bude velmi 

mrzet. Kontaktujete mě a společnými silami problém vyřešíme. 
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Swap je oblíbená výměnná hra pro tvořivé. 

 

… pojďte se bavit 

 

Zadání: 

 Přibližně co tři měsíce vyhlašuji nové swapové zadání. To znamená, že 
vymyslím téma, co budeme šít. Jako například jehelníček, pod kafíčko, 
šitíčko …  

 Svůj příspěvek do swapu ušiji, nafotím a zpracuji jako foto návod 
zdarma. 

 Každý swap se šije od- do 

 Swapy mi posíláte na mou adresu. 

 Posíláte emailové adresy a adresy domů. Píši vám obratem meil, že 
váš swap ke mně dorazil v pořádku. 

 Všechny doručené swapy promíchám a každé z Vás přijde domů 
vyměněný.  

 

Proč to děláme? 

Přece proto, abychom se pobavily a těšily se na překvapení v podobě 

vyměněného swapu. 

Pokud vás swap zaujal, přidejte se k nám.  

Aktuální swap najdete na stránkách www.siti-renata.cz tady>>> 

 

 

http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/SOUTEZE-A-SWAPY-a7_0.htm

