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Návod na šití dámského kabátku
Dream Coat- Varianta kapuce

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



Než se pustíte do stříhání, projděte si pečlivě tento nákres ať víte, kam 
správně kolik přidat švové přídavky a záložky. Tyto přídavky jsou doporučené
a jsou určené pro kabátové vlněné i nevlněné materiály. 

NÁKRES DOPORUČENÝCH PŘÍDAVŮ NA ŠVY A ZÁLOŽKY



1. Neprve si nastříháme všechny díly dle střihu

2. U varianty Kapuce vynecháme stříhání stojáčku



3. Vnitřní část kapuce vystřihneme z podšívky. Pokud by se vám, ale
podšívka nelíbila, klidně vnitřní část kapuce udělejte ze stejného
materiálu jako je celý kabát.

Pokud máte vše nastříháno, nyní doporučuji celý kabát
sestehova`t stehovkou a vyzkoušet. Případné úpravy si vyznačit
na kabát, ale také na papírový střih pro příští použití.
Prosím nezapomínejte na to, že střih je konstruovaný na
nepružné materiály a je třeba ho doladit na vaši postavu, tak
aby vám seděl co nejlépe. 
Každá postava je jiná a proto je nutná individuální úprava.!!!

!!! DŮLEŽITÉ  !!!



4. Zadní díly položíme LS k sobě a našpendlíme si zadní středový šev.



5. Sešijeme zadní středový šev



6. Švové záložky začistíme overlockem. Kraj overlockové patky jde krásně vést 
o sešitý šev. Docílíte tím krásně rovnoměrně začištěného švu. Šíře švové záložky
bude cca 1,5cm na každou stranu.
Šev rozžehlíme. U vlněných materiálu doporučuji žehlit přes tenké plátno.
Předejdete tak spálení materiálu a lesklicím, které může žehlička zanechat.



7. Na spodní boční díly našpendlíme LS na LS kapsové váčky.

8. Sešijeme za 1cm



9. Kapsový váček otočíme nahoru a šev zažehlíme

10. Prošijeme v kraji podšívkového kapsového váčku



11. Kapsové váčky přetočíme do rubu a zažehlíme šev, tak abychom šev
přetáhli cca o 1-2mm do rubové strany.

12. Na takto připravený díl položíme vrchní boční díly LS k LS kapsového váčku
a sešpendlíme si dolní kraj vrchního bočního dílu a spodní kraj kapsového váčku
k sobě.



13. Sešijeme si kapsový váček s dolním krajem vrchního bočního dílu k sobě, šev
začistíme overlockem.



14. Takto připravený boční díl si našpendlíme LS k LS předního středního dílu.



15. Šev sešijeme a začistíme overlockem, poté ho důkladně rozžehlíme.
Dále si sešpendlíme boční švy kabátku.

16. Švy sešijeme, začistíme a rozžehlíme



17. Dále si sešpendlíme náramenice kabátku. Zadní náramenice je o něco
delší a je třeba ji lehce navolnit !!!

18. Náramenice sešijeme za 1,5cm a začistníme. Přežehlíme směrem do ZD.



19. Dále si podsádky podžehlíme rašlovou výstuhou 

20. Náremenicové švy podsádek si sešpendlíme



21. A sešijem za 1cm

22. Švy rozžehlíme



23. Kraj podsádky začistíme overlockem

24. Díly kapuce položíme LS na LS a sešpendlíme si středový kapucový šev.



25. Šev sešijeme

26. A poté začistíme overlockem



27. Šev složíme k jedné straně a z LS kapucový šev prošijeme za patku
(cca 7mm)

28. Lem kapuce si přehneme na polovinu a zažehlíme si přeložení



29. Poté jednu stranu lemu přišpendlíme na přední kraj kapuce LS na LS

30. Lem našijeme na kapuci



31. V zaoblení švové přídavky nastříháme

32. Sešpenslíme si zadní středový šev podšívkové kapuce. (může být z toho
samého materiálu jako celý kabát)



33. Šev kapuce sešijeme

34. Šev přehneme k jedné straně a prošijeme z LS v kraji a nebo opět za
 patku.



35. Podšívkovou kapuci našpendlíme na druhou stranu lemu kapcuce

36. A sešijeme



37.  Takto vypadá kapuce z vnitřní strany

38. Na průkrčníkový kraj podšívkové kapuce našpendlíme připravenou 
podsádku.



39. Podsádku našijeme za 1cm. V tuto chvíli také do švu můžete vložit
poutko na pověšení kabátu.

40. Švové záložky v zaoblení nastříháme dle fotky a šev vyžehlíme.



41. Průkrčníkový okraj vrchové kapuce našpendlíme do kabátku LS na LS

42. Našijeme za 1cm



43. V zaoblení švové záložky opět nastříháme

44. Na pravý přední kraj kabátu si nalepíme pomocí pásky Stylefix tkanici 
zipu. Zip začíná u přehybu lemu kapuce a u dolního kraje končí cca 3-4cm 
od spodního kraje.



45. na přilepený zip si nalepíme druhou část lemu kapuce s našitou
podsádkou

46. Dbáme na to, aby švy vrchové části kapuce leželi přímo na švech 
podšívkové kapuce



47. Prošijeme všechny vrstvy a tím i všijeme zip.

48. Sešití u kapuce



49. Detail sešití u kapuce po otočení

50. Na zapnutou tkanici zipu si naznačíme návaznost švů.



51. Stejným způsobem našijeme druhou stranu zipu do kabátku, dbáme na 
návaznost švů.



52. Kapuci přetočíme do rubu a sestehujeme si švy našití kapucového
lemu k sobě

53. Sešijeme 2-3mm od švu k sobě. Tím si zajistíme, že se nám lem nebude
 na kapuci rozevírat d sebe.



54. Stejným způsobem si našpendlíme k sobě průkrčníkové švy vrchové
části kabátku a podšívkové části s našitou podsádkou. ˇŠvy obou vrstev by
měly ležet co nejlépe na sobě.

55. Sešijeme k sobě. Snažíme se šit co nejblíže linii původního šití. Tím
si zajistíme průkrčníky obou vrstev k sobě. Není možné šít úplně od kraje
 se zipem, začínáme tak cca 3cm od předního kraje.



56. Poté prošijeme sesazovací šev průkrčníku z LS za patku dlouhým
stehem (3,5mm)

57. Dolní kraj kabátku si začistíme overlockem



58. Podsádku si našpendlíme na přední díl.

59. Sešijeme 3cm od spodního kraje. Zip může ležet o něco výše, ale to 
nevadí. Sestřihneme rožek přídavků.



60.Přetočíme do LS, rožek důkladně otočíme a dolní kraj kabátku 
zažehlíme 3cm do RS . Doporučuji si délku zastehovat.

61. Z LS prošijeme 2,5cm od dolního kraje



62. Dbáme na návaznost prošití na obou stranách. Pokud zip vyšel o něco
výš než dolní kraj vůbec to nevadí. Klidně to může být i o 5cm a tím
pádem stačí o 5cm kratší zip, který se vám bude lehčeji shánět.

63. Poté prošijeme přední kraje kabátku za patku od zipové tkanice.



64. Spodní rukávový díl položíme LS na LS vrchního rukávového dílu a
sešpendlíme si zadní rukávový šev.

65. Šev sešijeme



66. Šev začistíme a rozžehlíme. Velmi na toto žehlení doporučuji rukávník
:-)

67. Přežehlíme i z LS



68. Dále si sešpendlíme spodní rukávový šev.

69. Šev sešijeme



70. Šev začistíme a rozžehlíme.

71. Takto připravený rukáv špendlíme do kabátku. Spodní rukávový šev leží na
značce cca 2cm od bočního švu kabátu !!! V dolní části a do poloviny výšky
průramků špendlíme rukáv nahladko. Ve vrchní části je třeba rukáv navolnit 
do průramku dle fotky.  Dejte si opravdu záležet, aby rukáv po našití vypadl
dobře a pěkně seděl.



72. Rukáv si nejprve pečlivě nastehujte do kabátku. Ve vrchní navolňované
části stehujte zadním stehem !!!

73. Poté velmi pečlivě a pomalu všijte rukáv do průramku drobným
rovným stehem cca 2,2mm



74. Sesazovací šev rukávu začistěte overlockem. Rukávovou hlavici řádně
vyžehlete. Rukávový šev sežehlujte směrem do rukávu. Nejvíce se mi
osvěčila parní žehlička, kterou pěkně propařte navolněnou část rukávu.
Dobře se to dělá také přímo na krejčovské panně, kde pracujeme spíše s
párou než tlakem.



75. Spodní kraj rukávu začistíme overlockem a zahneme do rubové strany
dle potřeby. Nejlepší je kabát odzkoušet najít ideální délku a poté teprve
zahýbat a zažehlovat záložku. V případě, že by byl rukáv moc dlouhý, tak
přebytečnou záložku odstřihněte tak, abyste zakládaly pouze 3cm 

76. Dolní kraj rukávu pak prošijte 2,5cm od kraje.



77. Nyní už jen přišpendlíme podsádky na náramenicové švy a podsádku
zadního dílu na zadní středový šev kabátu.

78. Našpendlení na zadní středový šev kabátku



80. A podsádky přišijeme na švové záložky skrytým stehem.



81. A kabátek je hotový


