
Návod na ušití

1/ Přichystáme si panel a nit. 2/ Panel si vysrážíme žehlením s napařováním.

3/ Vystřihneme jednotlivé díly. 4/ Salám: díl přeložíme lícem dovnitř, předšijeme 
za 1 cm (šíře švové záložky) jednu kratší a dlouhou 
stranu dílu.

5/ Upravíme švové záložky sestřižením rožků. 6/ Salám přetočíme do líce, vyžehlíme šev (přehyb  
dílu nikoliv).

DOMÁCÍ
SPECIALITY



7/ U druhého kraje založíme švovou záložku 
do  rubu a zažehlíme.

8/ U předšitého kraje cca 3 cm od kraje pevně 
zavážeme provázkem.

9/ Salám pečlivě naplníme výplní. 10/ Cca 5 cm od kraje skončíme s výplní.

11/ Volný kraj na stroji zašijeme... 12/ ...a opět pevně zavážeme provázkem.



13/ Jelita a jitrnice: díly složíme lícem na líc 
a  předšijeme tvar za 1 cm. Jednu kratší stranu 
necháme volnou.

14/ Upravíme švové záložky nástřihy vnitřní strany 
a vystřižením „V“ u vnějšího oblouku.

15/ Díl přetočíme do líce a vyžehlíme. Opět 
u volného kraje založíme záložku do rubu 
a  zažehlíme.

16/ U předšitého kraje cca 2 cm od kraje pevně 
uvážeme provázek.

17/ Pro věrohodnost můžeme ještě přivázat navíc 
špejli (pro malé děti na hraní nedoporučuji).

18/ Jelito naplníme výplní.



19/ Cca 5 cm od kraje skončíme s výplní. 20/ Volný kraj zašijeme.

21/ Zavážeme i druhou stranu provázkem. 22/ Špekáčky: díl složíme lícem dovnitř 
a  předšijeme za 1 cm jeden krátký kraj a celou 
dlouhou stranu.

23/ sestřihneme rožky. 24/ Pás přetočíme pomocí tyčky do líce.



25/ Vyžehlíme šev (přehyb nikoliv) a u volného 
kraje založíme švovou záložku do rubu a 
zažehlíme.

26/ U předšitého kraje cca 1,5 cm od kaje pevně 
uvážeme provázek.

27/ Začneme postupně plnit. Pečlivě naplníme 
špekáček a s výplní skončíme 2 cm před tmavou 
linií.

28/ Špekáček pevně v místě tmavé linie zavážeme 
provázkem.

29/ Postupně plníme špekáček za špekáčkem. 30/ Nakonec zašijeme volný kraj.



31/ Zavážeme i druhý kraj provázkem. 32/ Věnec špekáčků je hotov.

33/ Šunka a tlačenka se šijí stejně. 34/ Díl složíme lícem dovnitř a předšijeme pouze 
dlouhou stranu dílu za šíři švové záložky 1 cm.

35/ U dolního kraje provedeme pomocné nástřihy 
švové záložky (cca 5 mm).

36/ Na dílech si vyznačíme poloviny a čtvrtiny 
a  vešpendlíme kolečko do dolního kraje dílu 
(pozor na záměnu stran, ať nemáte „nálepku“ 
vzhůru nohama).



37/ Kolečko všijeme a upravíme švové záložky 
vystřižením „V“.

38/ Díl přetočíme, šev vyžehlíme a u volného kraje 
založíme švovou záložku do rubu a zažehlíme.

39/ Do „dna“ si z plastu vystřihneme kolečko 
o  průměru cca 8,5 cm (zde použit penefol) 
a  kolečko dáme na dno, aby nám při plnění výplň 
držela placatý tvar.

40/ Šunku naplníme výplní.

41/ S výplní skončíme cca 5 cm od kraje. 42/ Volný kraj zašijeme.



43/ Opět pevně uvážeme provázek. 44/ A šunka je hotová.

Dobrou chuť! :-)


