
Návod na mikinošaty Amálka 
 

 
 

Ahoj švadlenky, 

dnes jsem si pro Vás připravila fotonávod na nové dívčí mikinošaty. Střih je vhodný pro 

pokročilé začátečníky. 

Šaty je však možné ušít i bez volánků či kapes. Záleží pouze na vás, jak střih využijete.  



 

Doporučený materiál: tenká pružná teplákovina 

Další potřebný materiál: 

• náplet 

 
 

1.Nejprve si nastříháme všechny díly šatů dle střihu 

 

 
 

2. Kraj volánku začistíme na overlocku rolovacím stehem. Pokud tuto možnost nemáte, 

obšijte kraj hustým drobným cik-cakem 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_170438.jpg
http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_172056.jpg


 
 

3. Dále si připravíme náplet na olemování kapsových otvorů. Změříme délku otvoru a náplet 

střihneme dlouhý 0,8-0,7 x naměřená hodnota. Šířka nápletu 3-4 cm. 

 

 
 

4. Náplet přehneme na polovinu a našpendlíme polovinu nápletu na polovinu kapsového 

otvoru. 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_172331.jpg
http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_172555.jpg


 
 

5. Náplety našijeme. Při šití napínáme náplet tak, aby se jeho délka vyrovnala s délkou 

kapsového otvoru 

 

 
 

6. Sešpendlíme náramenicové švy na střední části šatů a také na bočních částech. 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_173240.jpg
http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_173515.jpg


 
 

7. A sešijeme 

 

 
 

8. Začištěný volánek našpendlíme LS na LS středové části šatů. Střed volánku leží 

na náramenicovém švu a konce volánu na značkách 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_173722.jpg
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9. Kapsový váček v horní části začistíme overlockem 

 

 
 

10. Kapsový váček našpendlíme LS na RS střední části šatů tak, aby dolní kraj váčku, ležel 

na dolním kraji šatů. 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_174437.jpg
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11. Tím si podložíme kapsové otvory 

 

 
 

12. Nyní našpendlíme LS na LS boční část šatů na střední část šatů 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_174559.jpg
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13. A sešijeme 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180914_175725.jpg


 
 

14. Sešité švy 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_115611.jpg


 
 

15. Na PD si cca 2cm nad kapsy uděláme značky a křídou spojíme. 

 

 
 

16. V naznačení prošijeme. Tím si zajistíme kapsový váček v horní části.  Pokud máte velmi 

pružnou teplákovinu, doporučuji šít třírovným pružným stehem. 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_115837.jpg
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17. Rukávy našpendlíme do průramků LS na LS 

 

 
 

18. Rukávy všijeme 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_120221.jpg
http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_120546.jpg


 
 

19. Dále sešpendlíme boční a v návaznosti i rukávové švy šatů. 
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20. A sešijeme je 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_121016.jpg


 
 

21. Dle střihu si připravíme náplety na rukávy a dolní kraj šatů. Náplet na začistění výstřihu 

stříháme 6 cm vysoký a dlouhý 0,7 x jeho obvod. 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_121748.jpg


 
 

22. Náplety sešijeme 

http://fazonetka.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_122019.jpg


 
 

23. A našijeme je do šatů. Náplety pak našijte stejným způsobem.  

A šaty jsou hotové  

Líbil se Vám návod? Pokud ano, sdílejte ho pro ostatní. Děkuji  
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