
Návod na dámský cardigan 
 

 
 

Ahoj švadlenky, 

dnes jsem si pro Vás připravila návod na dámský cardigan. Na jeho ušití je třeba zvládat 

základní šicí dovednosti, střih je tak vhodný i pro začátečníky co už ušili nějaký ten kousek. 

 

Při šití jsem zvolila bílé nitě hlavně z důvodu, aby byly na fotkách vidět  

Doporučený materiál: tenké splývavé svetroviny 

Další potřebný materiál: 

• keprová stuha na olemování výstřihu 



 
 

1.Nejprve si nastříháme díly na cardigan. U velikosti XXS-L stříháme trupovou část 

dohromady na přeložku u středu ZD. U větších velikostí je třeba střih rozdělit na zadní 

a přední díly. Zvlášť střihneme na přeložku ZD a zvlášť střihneme zrcadlově PD. Dále si 

připravíme rukávy. 

 

 
 

2. V případě, že šijete velikost XL a větší, nejprve sešijte boční švy kabátku. Pak zahneme 

dolní okraj kabátku do RS a z lícní strany prošijeme na coverlocku. Pokud nemáte 

coverlock, dolní kraj dvakrát podehněte a zastehujte. V kraji pak prošijte založení. 
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3. Ukázka založení 

 

 
 

4. Poté stejným způsobem začistíme přední kraje kabátku 
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5.  Při šití dbáme na to, abychom pěkně vypracovaly rohy. Nitky od šití zatáhneme do švu. 

 

 
 

6. Sešpendlíme si náramenice kabátku LS na LS 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180830_113932.jpg
http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180830_114040.jpg


 
 

7. A sešijeme je. Pokud šijete z hodně pružného materiálu a náramenice by se při nošení 

vytahovaly, doporučuji šev podložit silikonovou gumičkou a nebo např. stuhou 

 

 
 

8. Sešité náramenice 
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9. Poté zahneme a začistíme výstřih kabátku a zároveň začistíme vršek cípů 

 

 
 

10. Sešpendlíme rukávy LS na LS 
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11. Rukávy sešijeme 

 

 
 

12. Zahneme dolní kraj rukávu a prošijeme 
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13. Opět na coverlocku a nebo dvojitým zahnutím 

 

 
 

14. Rukávy dle značek vešpendlíme do kabátku 
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15. A našijeme 

 

 
 

16. Na výstřih ZD z RS našpendlíme keprovou stužku, konce stužky v místě u náramenic 

zahneme do RS 
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17. Stužku ze všech čtyř stran v kraji našijeme. Stužka nám při nošení zabrání vytahování 

výstřihu. :-) 

 

 
 

18. Detail našití 

  

A cardigan je hotový  
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