
Návod na ušití

1/ Přichystáme si bílou nit. 2/ Jednotlivé díly vystřihneme.

3/ Vystřižené díly. 4/ Díl s kapsičkami rozstřihneme na jednotlivé 
řady (!ne na jednotlivé kapsičky!).

5/ Úspěch krásného výrobku spočívá v žehlení. 
Technologie digitálního tisku lehce deformuje 
tvary motivu, proto si látku pěkně vysrážíme 
a  vyrovnáme žehlením na nejvyšší stupeň 
za  použití napařování. Kepr je poddajný, tudíž si ho 
lehkým vytažením srovnáme tam, kde je potřeba.

6/ Na zadní stranu kalendáře je nutné si 
dodat látku, ze které podle základu kalendáře 
vystřihneme zadní díl kalendáře.
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7/ Složíme lícem k líci díly základu kalendáře a to 
celé podložíme vatelínem, který je na délku o 4 
cm kratší. Vatelín srovnáme k dolnímu kraji, což 
znamená, že u horního kraje bude vatelín o 4 cm 
kratší než jsou látky. Sešpendlíme kraje kalendáře.

8/ Sešijeme boční a dolní kraj kalendáře, horní 
kraj je nechán volný (šijeme po rubové straně 
kalendáře, vatelín máme zcela dole).

9/ Sestřihneme dolní rožky pro pohodlné otočení 
a kalendář přetočíme do líce.

10/ Kalendář vyžehlíme a horní okraj dvojitým 
založením (dle naznačených linií) zahneme do 
obruby.

11/ Obrubu si zašpendlíme. 12/ Obrubu horního kraje zajistíme prošitím. 
Vznikne nám tunel pro navlečení tyčky pro 
zavěšení kalendáře.



13/ Základ kalendáře máme hotový, jdeme 
na přípravu řad. Jednotlivé řady si žehličkou 
vyžehlíme a srovnáme. Začistíme boční a dolní kraj 
řady. 

14/ Založíme boční a dolní švovou záložku (dle 
značek) do rubu a zažehlíme.

15/ Dvojitým založením horního kraje založíme 
horní kraj do obruby, zažehlíme a zašpendlíme.

16/ Obrubu horního kraje zajistíme prošitím. Tímto 
způsobem si nachystáme všechny řady.

17/ Postupně na připravený základ kalendáře 
budeme pod sebe nakládat řády kapes. První řada 
kapes se přiloží na první řadu šedých teček.

18/ Ukázka naložení první řady. Šedé tečky 
v  podkladu značí prostor pro řady. Hlídáme si 
návaznost řad, aby nám šla čísla za sebou.



19/ Řadu si našpendlíme. Hlídáme si podle teček 
vodorovnost položení.

20/ Řadu našijeme. Nejprve našijeme jeden 
boční kraj, v návaznosti našijeme dolní kraj řady a 
nakonec našíváme druhý boční kraj řady. Poté se 
řada rozešije na jednotlivé kapsy (šijeme vždy od 
dolního kraje, který je již našit, k obrubě řady).

21/ Po přišití řady naložíme druhou řadu cca 
o  2  mm níž než je dolní kraj předešlé řady a řadu 
našpendlíme, našijeme a rozešijeme na jednotlivé 
kapsy. Takto postupně aplikujeme všechny řady. 

22/ Pohled na ušitý kalendář.

23/ Ukázka našití jednotlivých řad. 24/ Do horního tunelu nasuneme tyčku, kterou 
opatříme provázkem na zavěšení kalendáře (cca 
70 cm).



25/ Pohled na zadní stranu kalendáře. 26/ Ušijeme pytlíčky. Díly vyžehlíme, srovnáme.

27/ Pytlík složíme lícem na líc. Přichystáme 
si stužku (60 cm) a přehnutou na poloviny ji 
přišpendlíme 7 cm od horního kraje pytlíku.

28/ Sešijeme a začistíme boční šev pytlíku.

29/ Hotový pytlík přetočíme do líce a vyžehlíme. 
horní kraj dvojitým založením zahneme do obruby, 
prošitím obrubu zajistíme.

30/ A pytlíky jsou hotové.



31/ Zbývá ušít dekorace. Díly si vyžehlíme, 
srovnáme.

32/ Díly hvězdy složíme lícem na líc a do špice 
hvězdy vložíme ouško z provázku (leží mezi díly).

33/ Na druhou stranu hvězdy taktéž vložíme 
provázek pro zavěšení další hvězdy. Předšijeme 
tvar hvězdy (musíme vynechat otvor pro přetočení 
hvězdy), provedeme nástřihy švové záložky 
u  vnitřních rohů hvězdy.

34/ Hvězdu přes vynechaný otvor přetočíme 
do  líce. Hvězdu vyžehlíme.

35/ Nyní opět vložíme spojující provázky mezi 
lícní strany dílů hvězdy

36/ Předšijeme tvar hvězdy (musíme vynechat 
otvor pro přetočení hvězdy), provedeme nástřihy 
švové záložky u vnitřních rohů hvězdy. Hvězdu 
přetočíme do líce, vyžehlíme a postup opakujeme 
i u poslední hvězdy, kde už vynecháme vkládání 
provázku pro další zavěšení hvězdy.



37/ Hvězdu přetočíme do líce. Pohled na spojené 
hvězdy.

38/ Jednotlivé hvězdy naplníme dutým vláknem 
a  otvory zašijeme skrytým matracovým stehem.

39/ Pohled na hotovou dekoraci. 40/ Detail hvězdy.

41/ A máme hotovo... 42/ ...i s pytlíčky a dekoracemi:-)


