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Jak na: nejjednodušší polostahovací obojek 

Tak zase honem zpátky k šicímu stroji! A dnes si dáme konečně návod na nějaký obojek. 

Pro první návod jsem vybrala obojek, který zhotovíte i bez prohnuté obojkové spony 

nebo polostahovacího řetízku – což jsou dva komponenty, které se občas shánějí dost 

těžko. 

 Zároveň se jedná o návod na obojek pro většího psa – Gordi je jednadvacetikilový 

honák. V návodu ušiju obojek široký 2,5 cm (ve výsledku je trošku širší, díky všem 

vrstvám), na krček ca. 45 cm (je posunovací, takže délka se dá upravit).  

Na obojek potřebujeme: dva polokroužky a jednu posuvku (průvlečnou sponu – spíš 

se vám v galanterii podaří sehnat plastovou, já raději používám kovové), stejných 

rozměrů jako nylonový popruh (v našem případě tedy 2,5 cm). Potom potřebujeme látku 

navrch na ozdobu (softshell, těžší bavlnu), případně stuhu (lepší jsou tkané, ale rypsové 

taky fungují), spodní látku na podšití (mám ráda měkkou, nejčastěji používám softshell) a 

metr paracordu. 

 

softshell vrchní 

(zimní s potiskem, 10 cm) 
ca. 40 Kč 

př. www.unuodesign.cz 

Místo něj můžete použít stuhu nebo lehčí 

vzorovanou látku, třeba i bavlnu, cokoliv, co 

se vám bude líbit… Ani nemusíte platit 

poštovné. 

softshell na podšití 

(jarní s úpletem, 10 cm) 
ca. 30 Kč 

tamtéž, dá se sehnat i v galanterii 

Při použití stuhy nebo lehčí látky na ozdobu 

obojku můžete sáhnout i po těžším softu. 

nylonový popruh (šířka 

2,5 cm; 1m) 
ca. 10 Kč jakákoliv galanterie, často i domácí potřeby 

2x polokroužek (svařený) 

2,5 cm 
ca. 20 Kč 

domácí potřeby, kutilské obchůdky, 

železářství 

průvlečná spona 2,5 cm ca. 5 Kč tamtéž 

paracord 1 m ca. 16 Kč 
galanterie, potřeby nebo specializovaný 

obchod (např. paracord.cz) 

  

 Samozřejmě si k nákladům na obojek musíte připočíst také nitě, případně 

poštovné, a tak dál. V návodu Vám ukážu, jak to dělám já: samozřejmě to není jediný 

způsob, určitě to jde i jinak. Na můj styl obojku si od vrchní i podkladové látky musíte 

odstřihnout šest centimetrů široký pruh (nylon má 2,5 cm, krát dva je to tedy 5, ale 

http://www.unuodesign.cz/
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když máte silnější látku, tak vám ten přehyb překvapivě „sežere“ celý centimetr). Pro 

Gordiho krček mám vyzkoušeno, že vystačím s polovinou šířky vrchní látky (tedy 

s nějakými sedmdesáti centimetry) a stejným množstvím nylonu. Látky na podšití stříhám 

mezi 50 a 53 centimetry (stříhám 53, protože ji „podkládám“ do překladů, ještě ukážu) a 

opět v šířce šest centimetrů, stejně jako u látky vrchní.  

  

 

 Začněte tím, že vrchní látkou obalíte popruh – pokud by Vám to zezačátku nešlo 

bez špendlíků, klidně je použijte – a látku přišijte po obou stranách k popruhu co nejblíž 

u kraje a to asi v délce deset až patnáct centimetrů (posuňte jehlu, nebo můžete použít 

zipovou nebo jinou specializovanou patku). Tak si vytvoříte první část, kterou pak 

provlečete průvlečnou sponou… Osobně na obojky ráda používám pevnější nitě, nejlépe 

jeansové. Díky několika vrstvám silných materiálů se určitě vyplatí použít i jeansové 

jehly. 

   

 

 Na fotce je vidět, jak má být průvlečná spona umístěná – přišijte konec popruhu 

obalený vrchní látkou ze spodu ke zbytku (ráda používám cik cak a udělám jím alespoň 

dva pruhy). Pak si spodní látku přeložte konci k sobě tak, aby vám vznikl další dvou a půl 

centimetrový pruh, a přiložte jej rubem k popruhu. Jeho začátek přichyťte k začátku 

popruhu s vrchní látkou a zajistěte dalším cikcakem (viz první foto dole). Pak pokračujte 
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a sešijte všechny tři vrstvy (popruh a vrchní a spodní látku) rovným stehem po stranách 

k sobě. Pak už přijdou ke slovu polokroužky. 

  

 

První rovnou navlečte na vznikající obojek tak, aby jeho rovná část přiléhala ke spodní 

látce, pak obojek přehněte zpět a provlečte průvlečnou sponou. Díky tomu, že byla 

spodní látka podstatně kratší, než vrchní, zbyl vám na konci obojku popruh obalený pouze 

vrchní látkou. Nasuňte na něj druhý polokroužek (opět tak, aby rovná část ležela na 

spodní straně), popruh přehněte zpět na spodní stranu, nechte kousek přečnívat přes 

spodní látku, a několikrát zašijte.  

  

Teď už máte obojek v podstatě hotový, stačí jen dodělat polostahovací paracordovou 

část. Já ráda používám dva prameny paracordu a udělám nad sebou dva různě barevné 

diamantové uzly (návod na uzel najdete u návodu na paracord vodítko), ale tady máte na 

výběr z více možností a provedení je na vás…  Každopádně po zavázání je dobré paracord 

ustřihnout co nejblíže u uzlů a pořádně zatavit. 
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Tak a je to! Docela rychlý, ne? Takhle z mála můžete udělat spousty obojků :D 

 


