
Středně pokročilý Velikosti

XXS-XXXL

Návod na šití mikiny Petr
Varianta Stojáček

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není
dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová



1.Nejprve si nastříháme všechny díly mikiny dle střihu.

2. Přední vrchní díly si našpendlíme LS na LS zadního dílu a sešpendlíme
náramenice



3. Sešijeme náramenice

4. Do průkrčníku našpendlíme 1 vrstvu stojáčku, špendlíme LS k LS



5. Stojáček všijeme do průkrčníku

6. Přední kraje mikiny si zpevníme nažehlením vlizelinových proužků.



7. Na pravý přední kraj si z LS nalepíme lepící pásku Stylefix 

8. Na ní přilepíme zip a zip přišijeme, přebytečná délka zipu přečuhuje 
směrem dolů.



9. Na druhou tkanici zipu si vyznačíme návaznost švů

10. Na levý přední kraj mikiny nalepíme podle vyznačených značek druhou 
část zipu a našijeme.



11. Zip zapneme a zkontrolujeme návaznost švu a dolního kraje

12. V dolní části zipu vytvoříme uzávěrku prošitím zipové tkanice 



13.Přední kraje s našitým zipem začistíme olemováním lemovací
pruženkou. Lemování končí cca 2cm ve stojáčku.



14. Druhou část stojáčku podlepíme vlizelinem

15. Dolní kraj stojáčku olemujeme lemovací pruženkou.



16. Detail lemování

17. Takto připravení díl stojáčku našpenlíme LS k LS našitého stojáčku



18. Stojáček sešijeme dle fotografie, u předních krajů šijeme ve stejném
místě jako je našit zip.

19. Setřihneme rožky švových přídavků a v zaoblení nastříháme až těsně 
ke švu.



20. Stojáček přetočíme co lícové strany a  přežehlíme. Z vrchní strany 
zašpendlíme nebo zasvorkujeme.

21. Prošijeme přední kraje s našitým zipem v návaznosti prošijeme vrchní
část stojáčku. Začínáme a končíme s šitím v dolním kraji zipové tkanice.



22. Stojáček si v dolní části našpendlíme k průkrčníku. Šev našití stojáčku
překlopíme směrem nahoru do stojáčku.



23. Stojáček si nastehujeme k průkrčníku

24. Z LS pak v kraji prošijeme



25. Vrchní část předního dílu našpendlíme na dolní část předního dílu

26. Nejprve si v místě zipu zajistíme zip prošitím (viz červené šití)
Poté si přebytečnou zipovou tkanici zastřihneme dle oranžového značení.
Zipová tkanice nám pak nebude překážet při šití na overloku.



27. Sešijeme sesazovací šev 

28. Šev sežehlíme směrem dolů a z LS v kraji prošijeme



29. Detail prošití

30. Do trupové části našpendlíme rukávy



31. Rukávy našijeme

32. Dále si sešpendlíme boční švy a v návaznosti i rukávové švy mikiny



33. Sešijeme

34. Pasový náplet si přehneme na polovinu a sešijeme



35. Náplet našpendlíme k dolnímu kraji mikiny. Nápletový šev leží na
levém bočním švu mikiny.

36. Náplet našijeme do mikiny



37. Stejným způsobem si sešpendlíme rukávové náplety

38. A sešijeme je



39. Náplety našpendlíme do rukávů. Nápletový šev leží na rukávovém švu,
polovina nápletu leží na polovině rukávu

40. Náplety všijeme ro rukávů a mikina je hotová.




