
Lněný levandulový
pytlíček 

POSTUP ŠITÍ  



Lněné plátýnko zastřihneme do roviny. Pokud
si nejsme jisté, kudy rovina vede, můžeme si
pomoci vytažením útkové nitě (nit, která je v
látce příčná. Podrobněji vysvětlím v #teorii)
Stříháme rovnými nůžkami, nebo cik cak
nůžkami.

1.

 (U varianty, která se bude prát, stříháme
rovnými nůžkami a pak obšijeme cik cak stehem

na šicím stroji, nebo začistíme některým z
ručních stehů)



2. Naměříme, nakreslíme a vystřihneme obdélník o
velikosti 19x14 cm. Já použila mizící fix na textil.
(Barevné křídy moc nepoužívám, ne vždy jdou ze
světlého materiálu "vyklepat". Stejně tak i tento fix

nepoužívám při šití světlého oblečení, hlavně u
halenek. Některé materiály jsou prevíti a zůstávají

na nich stopy.)
 

(Pokud chcete mít okraje začištěné cik cak stehem,
přišel správný okamžik. Obdélníček si celý dokola

obšijte)
 





3. Pomocí žehličky zažehlíme horní okraj 2,5 cm.
Na delší straně obdélníku, tak jak je to na obrázku.

(zažehlovat se snažte přesně, při složitějších
výrobcích, to oceníte) 😊

 



4.Obdélník složíme na půl a prošijeme. V horní
části necháme rozpareček. Nezapomeňte zapošít.

Začínáme v místě, kde nám končí zažehlená záložka
na tunýlek. Místo jsem označila červeným

špendlíkem, dál jedeme směr bílých špendlíků. 😉
 Švový přídavek je 1cm, tzn. šijeme 1cm od okraje. 



5. Švy rozžehlíme. U rozparečku podstrčíme
rozžehlené švy pod okraj tunýlku

(Okraje na sebe musí hezky navazovat, stejně tak i šířka
záložky by měla být na obou stranách oněch 2,5 cm.)

 



6. Prošijeme tunýlek. Na začátku i na konci hezky
zapošijeme, aby se okraj při navlékání, nebo

utahování stužky nepovolil.



7. V rozích zastřihneme šikmo švové přídavky,
abychom měly hezké rožky. Otočíme a pečlivě
rožky vypíchneme. Opatrně, ať nevytáhnete

nějakou nitku. (jak mít hezké rožky probereme v
rámci jiného výrobku, abych vás teď už moc

nezatěžovala.



8. Pomocí spínacího špendlíku navlečeme stužku
do tunýlku. 



9. Pytlíček přežehlíme a můžeme naplnit levandulí.
! Levandule musí být opravdu suchá !

 



Máte rády zdobené doplňky?
Jukněte na druhý postup s

malovanou levandulí.


