
Návod na ušití

1/ Přichystáme si šedou a červenou nit. 2/ Jednotlivé díly vystřihneme.

3/ Vystřižené díly. 4/ Úspěch krásného leporela 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.

5/ Přehneme díly leporela na polovinu rubem 
k rubu tak, aby nám dělící červené pásy mezi 
jednotlivými poli na sobě z obou stran pěkně 
seděly a sešpendlíme si okraje.

6/ Opět pomocí žehličky pěkně vyrovnáme, 
abychom měli vše pěkně rovné do pravého úhlu.
Když máme srovnáno, jde se na šití.

Textilní panel s autorskou grafikou

Rozměr: 150 x 100 cm
Materiál: 100% bavlna (gramáž 185 g/m²),

keprová vazba (2/1),
Tisk: digitální (OEKO-TEX® - STANDARD 100)

Údržba: prát na 30º, nebělit,
chemicky nečistit, nesušit v sušičce,

žehlit na nejvyšší stupeň



7/ Rozložíme si zpět díly. Leporelo je rozděleno 
na  dvě části, nyní si je spojíme do jednoho 
velkého dílu.

8/ Díly leporela složíme lícem na líc (hlídáme si, 
abychom složili k sobě středové motivy obr. č. 7 
a  nesešili motivy, které patří na kraj).

9/ Sešijeme díly za 0,5 cm (budeme šít cca v 
polovině červeného pruhu).

10/ Švové záložky rozžehlíme.

11/ Sešití dílů - pohled z lícní strany. 12/ Nyní složíme celý díl leporela na polovinu 
lícem na líc, vznikne nám dlouhý pás, okraje si 
sešpendlíme.  



13/ Pás si za 0,5 cm sešijeme. Sešijeme nejprve 
jednu krátkou stranu pásu, poté celou dlouhou 
stranu. Šijeme po straně, kde nám prosvítá zámek, 
abychom viděli, kde šijeme a neodšili si třeba 
střevíčky. Hlídáme si také červené dělící pruhy, aby 
byly pěkně na sobě. Druhou krátkou stranu pásu si 
necháme nesešitou. 

14/ Pás přetočíme do líce a pěkně vyžehlíme. 
U nesešitého kraje zažehlíme švovou záložku 
do rubové strany (0,5 cm - polovina červeného 
pruhu).

15/ Naměříme si velikost výztuží jednotlivého 
pole. Výška výztuže vychází 18,5 cm.

16/ Šířka výztuže je měřena od kraje leporela 
a končí těsně před středem červeného pruhu. 
Vychází tedy 30,6 cm.

17/ Naznačíme si naměřený rozměr na výztuž 
Penefol. Penefol se přirozeně stáčí, proto po směru 
stáčení měříme kratší stranu výztuže, aby se nám 
stáčela po kratší straně.

18/ Výztuže vystřihneme a složíme k sobě tak, 
aby jejich prohnutí byla proti sobě (lesklejší strany  
budou k sobě), tím se jejich stáčení vyrovná.



19/ Připravenou výztuž vložíme do do sešitého 
pásu zcela nakonec a pěkně ji tam zatlačíme, 
usadíme.

20/ Výztuž do pásu upevníme tak, že za ní 
provedeme sešítí látek (výztuž neprošíváme) 
v  polovině červeného dělícího pruhu.

21/ A postup měření opakujeme u následujícího 
pole. Přeměříme výšku, která by měla být stále 
stejná 18,5 cm.

22/ Přeměříme šířku: začínáme s měřením lehce za 
půlkou předchozího červeného pruhu a končíme 
před půlkou následujícího červeného pruhu. Stále 
by nám měla vycházet šířka 30,6 cm, ale raději si 
vždy tyto rozměry přeměříme a výztuže stříháme 
postupně, ať se nestane situace, kdy budete mít 
výztuž sřiženou krátkou.

23/ postupné plnění polí výztuží. Vždy se musí 
za každou výztuží látka zašít, aby se výztuž 
neposouvala.

24/ Poslední výztuž končí před předžehleným 
krajem, pěkně ji usadíme, abychom mohli kraj 
zašít.



25/ Kraj sešijeme skrytým matracovým stehem. 26/ Sešitý okraj.

27/ Hotové leporelo. 28/ Složené leporelo.

29/ Ušijeme si obal na leporelo. Vystřižený díl 
opět pěkně žehličkou s napařováním vysrážíme 
a  srovnáme.

30/ Složíme díl lícem na líc, zašpendlíme okraje.



31/ Sešijeme boční švy a začistíme. 32/ Připravíme si uši k tašce. Délku si můžete 
zvolit libovolnou. Tento konkrétní model má 
stříhanou délku uší 55 cm. Uši složíme po délce 
lícem na líc.

33/ Sešijeme si jednu krátkou  stranu a v 
návaznosti celou délku za 0,5 cm.

34/ Uši pomocí tužky otočíme do líce. Tužku 
přiložíme k sešitému kraji a ucho postupně 
budeme na tužku nasunovat.

35/ Postupným nasunováním ucha na tužku se 
nám ukáže lícní strana ucha.

36/ Chytneme za již přetočenou část ucha, 
vytáhneme tužku a shrneme zbylou nepřetočenou 
část ucha. Otočené uši vyžehlíme.



37/ Dvojitým podehnutím horního kraje tašky 
do rubu založíme kraj do obruby, do které 
vložíme připravené uši (cca 7 cm od středu dílu) 
a  zašpendlíme. Obrubu zajistíme prošitím.

38/ Uši otočíme směrem nahoru a ještě jednou je 
zajistíme prošitím.

39/ Pohled do rubové strany. 40/ Zbývá ještě ušít potah na polštářek. Zde 
je nutné si dodat látku na zadní stranu potahu. 
Potah lze ušít klasiky ve čtvercovém formátu 
se zapínáním na zip nebo lze obstřihnout tvar 
traktoru dle bílé kontury (taktéž i látku na zadní 
stranu) a ušít tvarovaný polštářek plněný dutým 
vláknem. Záleží jen na Vás.

41/ Hotový polštář má rozměr 40 x 40 cm. 42/ A je hotovo:-)


