
Fotonávod panel – nákupní taška
návod nesmí být kopírován ani šířen na jiné weby

www.m-latky.cz www.patchworkobchod.cz

Fotonávod je nafocen na tašku s prodlouženými uchy bez podšívky.
Klasickou nákupní tašku ušijete stejným způsobem, pouze tam, kde všíváme do tašky prodlužky
uch všíváte přímo ucha.

Panel je již včetně přídavků 1 cm

Materiál potřebný k došití
oboustranně lepící páska – pro  oba typy tašek  - není nutná, ale usnadní vám práci

Taška s prodlouženými uchy – 4 ks kování 30 cm (ideální je obdélník)

Popis dílů – rozmístění jednotlivých dílů na panelu může být jiné

1

http://www.m-latky.cz/
http://www.patchworkobchod.cz/


Nejprve si připravíme ucha + prodloužení uch.

Do středu ucha narýsujeme rysku.  Nalepíme oboustranně lepící  pásku.  Odlepíme krycí  papír  a
složíme na střed (kdo pásku nemá přišije).

Pokud používáte pásku vždy připravte nejdřív jeden pár (užší + širší díl) a sešijte, jinak se vám
páska může odlepit.

Když máme pásky připravené přiložíme užší pruh na širší  a z obou stran sešijeme. Pruhy jsou
záměrně jinak široké – jednak jsou ucha efektnější. Ale především, pokud se vám nepodaří složit
perfektně nebude to vidět tolik, jako kdybyste na sebe museli napsaovat ucha stejně široká.

Stejným způsobem ušijeme prodlužky i ucha.

Do prodlužek vložíme kování.
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Ucha i prodlužky zatím odložíme a připravíme si hlavní díl tašky. Přeložíme  na půl – líc na líc.

U nákupní tašky odšívám dno metodou skladu, kdy není potřeba odšívat a odstřihávat rohy. Pokud
by vám to takto nevyhovovalo, podívejte se do návodu na velkou nákupní tašku.  Tam najdete další
variantu vytvoření hloubky dna.

Z každé strany si od  skladu udělám značku . Já dělala cca 5 cm. Čím dále značku od okraje uděláte,
tím bude dno širší.  V místě  značky jsem si  udělala  malý  nástřih,  abych měla  značku na  obou
stranách, které na sobě leží.

Když máme prostrčíme (ohneme)  střed skladu směrem kryskám a rysky srovnáme na sebe.
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Takto vypadá připravené dno před sešitím.
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Sešijeme boky a začistíme entlem (kočárkovina se třepí, je potřeba jí začistit)

Když máme vyměříme si k hornímu okraji prodlužky uch (kdo šije klasickou nákupní tašku našije
si rovnou ucha).

Já umísila ucha cca 7 cm od středu.
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Strojem přichytíme k hornímu kraji.

Když máme připravíme si vnitřní horní lem.

Střihové díly položíme na sebe líc na líc a kratších stranách sešijeme k sobě.
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Když máme přeložíme lem na polovic rub k rubu (koukáme na lícovou barevnou část).  Po  okraji
sešijeme, abychom nemuseli při kompletaci tašky hlídat několik vrstev.

Když máme srovnáme boční  švy na boční  švy hlavního dílu.  Přikládáme k  lícu tašky.  Kolem
dokola přichytíme kolíčky a na patku sešijeme.
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Vnitřní podsádku protočíme do rubu a proštepneme. V horním okraji a pak  po spodním okraji
podsádky (pokud by vám to narušilo vzor na tašce, spodní proštepnutí vynechte a přichyťe jenom
pár strehy na bocích tašky).
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Ten kdo šil klasickou nákupní tašku má hotovo. Kdo šil tašku sprodlouženými ucha musí ještě přišít
ucha na prodlužky.

Takto vypadá složený roh dna z lícové strany.
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