
Postup šití  prostírky  

Nejdříve si ušijete základ a potom budete aplikovat, jelikož některé aplikace přesahují do 

lemu. Jinak je vždy lepší aplikovanou část nejdříve zpracovat na větší kousek látky, ten po 

dohotovení aplikace oříznout a teprve po té použít do požadovaného projektu.  

Ještě upozorňuji, že šiji v palcích. Pokud někdo nemá palcové pravítko tak  2“ = 2,54cm. 

Přepočty na cm moc nesedí, tak doporučuji ušít borduru, jen z  pruhu, nebo lemovat 

dokolečka technikou log cabin. 

Jste na startovní čáře?  Jdeme na to: 

 Na středovou hlavní část  potřebujete světlý obdélník   12,5“ x 9,5“ 

Na  4 půlené čtverce v rozích  2 černé čtverce 2,5“ x 2,5“  

                                                     2 oranžové 2,5“ x 2,5“ 

Na 14 husí 4 oranžové čtverce 4,5“ x 4,5“  

                   16 černých čtverců 2,5“ x 2,5“ dvě husy zůstanou nebo si nachystejte jen 14ks 

  

Nejdříve si ušijeme 4 půlené čtverečky, které ve finále budou mít 2“x 2“  

 

Postup je pod článkem Půlené čtverce. Máte tam i tabulku na různé velikosti.           Str.1                                                



Pak si ušijeme 14ks husí, které budou mít rozměr  2“ x 3,5“.  Návod pod článkem Letící husy 

rychlý postup + tabulka, Letící husy – ořez po rychlém postupu, Letící husy odšité rožky. Ten 

návod na ořez si projděte. Pomůže hodně těm, které neumí šít na mm přesně, používám i já. 

V tabulce  a mé uvedené míry v návodu jsou právě pro tento postup. Kdo nechápe, ušije si 

husy dle postupu Letící husy  odšité rohy. Ivanka již několikrát odučila, tak husy zrychleným 

postupem máte jen graficky, odšité čtverečky nafoceny.  

Foto jen pro připomenutí. 

 

 

Pak si zkompletujete prostírku i s lemy. Jste již holky šikovnice, tak jen pro znázornění, jak na 

to. 
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A máme hotový základ. 

Teď si vystřihneme šablonky. Nastříháte si zhruba látky pro aplikace. 
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Pak si podle šablonek nastříháme pavučinku…Vlisofix a přižehlíme .  

 

Jelikož jsme na rubu, tak si šablonky dáte lícem na přižehlený Vlisofix a obstřihneme.  

Ucho kočičky máte jen jednou, tak druhé zrcadlově. Nezapomeňte na zuby. 
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Teď si ušijete pavučinu pro pavouka. Můžete si zjednodušit, širšími pruhy, či pruhovanou 

látkou. Já popíši, jak jsem šila já. A nebojte se nepravidelnosti. Nemám taky zrovna ukázkové, 

ale našemu projektu to ani trošičku nevadí.  

Nařežete si 6ks proužků 13-14“ x 7/8“. Sešijete švy se čtvrtpalcovým přídavkem, tak jako vše. 

(půlené čtverce, husy, lemy). Pruh bude 3“ x 13-14“ 

A nařežete si 6 trojúhelníčku podle pravítka s pomocí 60-ti stupňových rysek.  
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Sešijete nejdříve tři trojúhelníčky a pak druhé tři. Máme dvě poloviny, tak ty sešijete také. 

Švy je lepší rozžehlovat. Obstřihnete přídavky a máte hotovou krásnou pavučinku. Můžete 

neposlušné přídavky zkrotit škrobem ve spreji jako já. 
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Pavučinku si podžehlíte Vlisofixem.  A teď příjde to nejzábavnější.  

Všechny dílky si rozložíte na prostirku. Nemusíte se držet striktně mého rozkresu, můžete i 

cokoliv ubrat, přeházet, jen to jen a jen na vaší fantazii. A přižehlíte. Žehličku jen přikládejte, 

nejezděte s ní, ať se vám dílky nepohnou. 

 

Doporučuji celou prostírku podžehlit vlizelinem. Při obšívání se vám to nebude kroutit.  

A teď si sednete ke stroji, nastavíte si buď saténový steh, cik-cak steh, nebo zahrádkový.  

Lepší je si vyzkoušet na odstřižku, aby jste si pěkně vyladily steh. Můžete si dát i látací patku 

a při krajíčku volně přišít, záleží jen a a jen na vás. 

 

Prosítrku podložíte sakonem, tenkým termolínem, či hlazeným vatelínem a spolu s látkou na 

záda vytvoříte sendvič, který si můžete slepit lepidlem ve spreji, sešpendlit, či sestehovat, 

šikovnější nemusí ani to, je to malý projekt a nerozjíždí se. Výplň i zádíčkovou látku si 

samozřejmně nechejte s přesahem. Prošijte sendvič kolem hlavního bílého středu, ale pozor , 

ať si neprošijete aplikace(měsíc a pavučinu).  
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Pak si dáte látací či quiltovací patku a volně obšijete aplikace, aby pěkně vystoupily plasticky 
nahoru. Můžete si pohrát, ale taky nemusíte. Oči, vousky, drápky  zvířátek vyšijete ručně či 
jako já volně qiltovací patkou.  

 
 No a pak už jen olemujete a je hotovo. Lemování jsem vám sepsala a nafotila zvlášť. Lemuji 

tak i deky, tak se bude třeba někdy hodit. 

Šití zdar!   
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