
Honák USS 

Jak na: pelíšek 
1 

 

Pelíšek pro psa – snadno a levně 

Pelíšek: vsadím se, že rozhodně patří na ten seznam základních věcí, který si v hlavě 

(nebo na papír) sepisuje každý pejskař, ať už stávající nebo začínající. Pelíšek se 

prostě musí vyřešit. Noví, nadšení, a zuby svého psa nepoučení pejskaři se často 

obracejí k dražším, luxusnějším variantám, ti obzvláště bláhoví se dokonce uchylují 

k ortopedickým modelům stvořeným předními odborníky. Životem ubitý pejskař pak 

získává zdravější pohled na svět a sahá po molitanové matračce, zabalené do starého 

povlečení, kterého už nikomu nebude líto a proto je rituálně obětováno. Jestli už váš 

nejdražší (v obou smyslech!) chlupatý přítel odrostl trhacímu období a tak ho chcete 

zabezpečit postelí, která nevypadá jako designérova noční můra, ale přece jen se vám 

nechce vypláznout tisíc korun za dostatečný pelech pro vašeho obtloustlého povaleče, 

můžete mu jej zkusit sami vyrobit.  

 Mezi nesporné výhody pelíšku podle následujícího návodu patří cena a celkové 

provedení. Cena proto, že je příznivá, provedení je „obalové“ – tedy náplň je od povlaku 

oddělená a obal lehce přeperete. Na tomto místě bych se ráda vyjádřila k látkám, 

použitým na výrobu obalu. Někteří lidé jsou horoucími zastánci kočárkoviny, což je 

těžká nepromokavá látka se zátěrem, která je k dostání v nejrůznějších sympatických 

vzorech. Prý se při zašpinění snadno otře hadříkem a větší údržba není potřeba. No, já 

mám asi prostě větší prase, než všichni ostatní, protože otírání hadříkem mi od té 

zažrané špíny nikdy nepomohlo. Vždycky povlak z kořárkoviny musím klasicky přeprat, 

jenže pak ho suším tři dny, protože díky zátěru se v něm drží voda a vysušit jej je 

možné jen při neustálém převracení. Navíc nová kočárkovina lehce šustí a i mému 

odolňákovi chvíli trvalo, než si na takto povlečený pelíšek začal běžně lehat. Po několika 

měsících se pak svrchní látka oddělila od zátěru a začala se prodírat, takže za chvilku 

z ní asi moc nezbude. Proto jsem pro tuto verzi pelíšku zvolila snadno přepratelnou 

bavlnu a mohu vám z vlastních zkušeností doporučit to samé. Slušnou vysokogramážní 

látku seženete na internetu (na konci návodu přidávám ještě užitečné internetové 

odkazy), já jsem se rozhodla vyrazit do Ikey. Zdejší látka je sice tkaná trochu volněji, 

než by se mi líbilo, ale je silná a bez poštovného.  

Samozřejmě doporučuji použít šicí stroj, bez něj by byla výroba pelíšku opravdu 

nadlouho. Jsem v šití docela začátečník, takže si myslím, že i bez větších zkušeností se 
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strojem pelíšek lehce zvládnete. Protože je moje jedna baterie AA (čti: australský 

Aboriginec) docela náročná na provoz a údržbu, dávám během vyrábění přednost 

trvanlivějším komponentům, takže následující návod je návodem na pelíšek vyšší úrovně 

soudržnosti. To znamená, že počítám s použitím látek vyšší gramáže a přikláním se 

k jeansovým nitím, namísto obyčejných tenčích. Z tohoto důvodu bych také poradila si 

před šitím pořídit do stroje riflovou jehlu: rozhodně vám práci s těžší látkou velmi 

usnadní.  

Co budete potřebovat na pelíšek o rozměru přibližně 70x100 cm: 

 šicí stroj 

 nůžky 

 špendlíky 

 ruce (2 ks, pro hodně zoufalé případy raději čtyři) 

 popřípadě měkkou tužku nebo krejčovskou křídu a žehličku 

 a dále: 

1 špulka nitě 

př. UNIPOLY 30 jeansová nit, návin 200 m 
32 Kč (Stoklasa) 

zip s jezdcem1 

př. kostěný zip, 70 cm (nebo dle výběru, klidně 75 cm) 
38 Kč (Stoklasa) 

výplň 

př. přikrývka Myskgräs, 2 ks („dvoupřikrývková“ varianta je pro 

náročnější, i jedna vytváří pěkně naducanou podložku) 

158 Kč (Ikea) 

látka vyšší gramáže, asi 1,3 m 

př. látka Ildrid 1 m (šíře 150 cm, 230 g, 129 Kč/m), látka Sigbritt 

40 cm (šíře 150 cm, 230 g, 149 Kč/m) 

200 Kč (Ikea) 

CELKOVÁ CENA (bez energií a potřeb z prvního seznamu) 427 Kč 

                                         
1 Rozhodně odrazuju od použití „klasického“ tenkého umělohmotného zipu s drobnými zoubky. 

Poohlédněte se po zipu s většími zuby, kostěném nebo kovovém, a před koupí v galanterii raději 

vyzkoušejte rozepínání a zapínání zipu po celé délce. Překvapilo by vás, kolik zipů v galanterii je křivě 

zapnutých nebo se jezdec při pohybu zasekává – takový zip by byl na pelíšku jenom pro zlost. Osobně 

dávám přednost kostěným zipům s velkými zuby, které bez obav dám do jakékoliv pračky. Navíc mám 

s nimi dobré zkušenosti i na mnohem namáhanějších výrobcích.  
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Výplň: 

Dlouho jsem se poohlížela po výplni, která by mi vyhovovala a zároveň vyšla co 

nejlevněji. Molitanové matrace přímo vybízejí k rozebrání a výplň z nastřihaného 

molitanu, používaná do levnějších pelíšků, mi přijde hrbolatá. Vnitřek pelíšku tedy 

nejspíš musel být z dutého vlákna nebo něčeho podobného. Tak jsem se uchýlila 

k nejlevnější lehké přikrývce z Ikea. Pro můj pelíšek je třeba přeložit ji na čtvrtiny, 

čímž vznikne pěkně nadýchaná podložka. Můj psí truhlík je řádě rozhýčkaný, takže do 

jeho pelíšků používám dvě, ale jedna by bohatě stačila. Potom by se cena vašeho pelíšku 

ještě snížila a osobně jsem toho názoru, že lepší a levnější výplň tohoto – pro střední 

plemeno luxusního - rozměru neseženete.  
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 Pokrývka má rozměr 150x200 cm. Nejdříve co nejpečlivěji přeložte delší stranu, 

takže vám vznikne obdélník 150 centimetrů na metr. Ten přeložte opět v delší straně 

na polovinu. Já sešívám lehce rohy už po prvním přeložení a po druhém pořádně, ale 

jestli se vám podaří překládat pěkně, můžete sešívat až nakonec. První pelíšek jsem 

zkoušela bez prošívání, jenže mám honáka. A honák si stele. Dávat pak do kupy 

rozházenou výplň je úkol pro milovníky Rubikových kostek, takže sílu sešití 

nepodceňujte. Sešívám v ruce – přikrývka přeložená na čtvrtiny se do stroje už vůbec 

nevejde, navíc obal pokrývky a vlákno se po sobě pohybují a sešpendlit moc nejdou. 

Stačí všechny čtyři rohy přichytit jen pár stehy silnou nití (používám stejnou 

jeansovou, kterou šiju i vlastní povlak), aby obdélník držel tvar. Při použití dvou 

pokrývek pokrývky nesešívám k sobě, každá je zvlášť, takže se z jednoho pelíšku dají 

udělat v případě potřeby dva.  

Povlak: 

Po výplni se vrhneme na obal. Látky z Ikea vypadají jako skvělá koupě. Gramáž 230 je 

za tuhle cenu vcelku luxusní a poštovné tím pádem odpadá. Pro všetečky: uvědomuji si, 

že tyhle dvě velmi odlišně vzorované látky se k sobě dvakrát nehodí, ale kytičkám jsem 

neodolala (a mám se zbytkem ještě plány) a petrolejově modrá mi padla do oka, navíc se 

zdála dost tmavá na to, aby se na ní nějaká ta špínka na chvilku ztratila. Bylo docela 

umění vybrat dvě látky o stejné gramáži, které by k sobě šly aspoň trošku. Pokud se 

nebojíte barev – a to i těch světlejších, jsem si jistá, že si určitě vyberete i vy. 

 Dvě látky samozřejmě nejsou podmínkou, stačila by vám i jedna. Nevýhodou látky 

z Ikey je šířka: mají jenom 150 centimetrů (často i látky s vyšší gramáží můžete sehnat 

v rozměru 160 centimetrů, což by bylo pro šití obalu na pokrývku, která má po přeložení 

75 centimetrů na šířku, lepší - jelikož je třeba počítat i s výškou výplně a extra 

materiálem na švy). Já tedy sáhla po dvou látkách, protože jsem se rozhodla udělat 

pelíšku boky (použiju přece dvě pokrývky) a chtěla jsem, aby byl vizuálně zajímavější, 

jednoduché pelíšky už mám. Pokud vypustíte boky, o dost si usnadníte život: při šití zipu 

můžete postupovat podle návodu a pak jen sešijete oba obdélníky lícem k sobě a 

převrátíte. Stačit vám bude bohatě jen něco málo přes metr a i dvě pokrývky se do 

takového pelíšku pohodlně vydají. Je samozřejmě lepší látku před šitím přeprat (držte 

se návodu, v tomto případě na šedesát), já byla ve spěchu, takže pelíšek přeperu za 
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týden, až budu Gordimu měnit „povlečení“. Rozhodně se vyplatí látku před šitím 

přežehlit. 

Zip: 

Nejprve jsem od látky na boky odstřihla ikeácký okraj, následně jsem přes celou šířku 

odstřihla dva pruhy látky o šířce 8 centimetrů a jeden o šířce 6 centimetrů.  Všechny 

jsem vyžehlila, abych se zbavila skladů. 

Zip můžete přišít k látce několika způsoby. Já jsem se u tohoto pelíšku poprvé 

v životě pokusila o skrytý zip a s výsledkem jsem celkem spokojená. Moje stařičká 

Singrovka byla vysloužilá už za socializmu a zipovou patku nemám. Naštěstí mám 

alespoň posunovací jehlu. Vzala jsem si předem připravený užší pruh látky a rozpůlila 

jsem jej. Následně jsem obě půlky sešila lícem k sobě 2 cm od okraje přímým stehem 

(čím delší steh, tím lepší). Látky jsem položila lícem na podložku a steh rozžehlila.  

Pak jsem vrchní stranou dolů přiložila ke švu zip (pokud možno doprostřed), 

přišpendlila jednu stranu k látce a sešila přímým stehem. Jak říkám, hraju na jistotu, 

takže jsem to přišila pro jistotu dvakrát. Pak byla na řadě druhá strana. Doporučuji při 

šití druhé strany na začátku zip rozepnout a až přejdete problematické místo, tak jej 

zase zapnout. Pokud se rozhodnete pro pelíšek bez boků, můžete si látku odstřihnout 

ještě o pár centimetrů delší a nepřišívejte zip k látce po celé délce, ale jen střední 

část, třeba 60 centimetrů, abyste pak mohli obě poloviny pelíšku přišít pohodlně k sobě. 

Pak už látku jen nalícujete a sešijete zbývající tři strany (nezapomeňte si před šitím 

ostatních stran o kousek rozepnout zip, abyste pak mohli převrátit).  
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Horní a spodní část: 

Příprava hlavních částí povlaku je velmi jednoduchá. Od látky jsem odstřihla bílý lem a 

zarovnala jsem křivé ustřižení, které měl na svědomí nějaký ďábelský zákazník (látky 

jsem koupila naštěstí víc). Látku jsem rozstřihla v šířce na poloviny (tedy rozstřihla 

jsem delší stranu), čímž vznikla spodní i horní část, a přežehlila, abych se zbavila 

skladů.  

Boky (pokud se pro ně rozhodnete): 

V téhle fázi jsem měla většinu práce už za sebou. U zbývajících širších pruhů „boční“ 

látky jsem cik-cakem olemovala jeden z kratších okrajů, založila a ušila přímým stehem 

okraj (nedělejte založení moc dlouhé, jinak vám látka nevyjde). Látku jsem přišpendlila 

k zipovému dílu, aby zip trošku překryla, a přišila přímým stehem. Aby všechno hezky 

sedělo, prošila jsem ještě jednou viditelný šev hned u okraje – ale jen k zipu, na obou 

stranách. Při šití pozor na zip – ať si o něj nezlomíte jehlu. Totéž jsem zopakovala na 

druhé straně. Vznikne vám tak vlastně jeden dlouhý pruh boční látky. Ten jsem 

našpendlila na jednu z hlavních částí pelíšku.  
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Začala jsem od zipu, který jsem přišpendlila na střed kratší strany. Pak jsem 

pokračovala na obě delší strany. Pozor na okraje – špendlete je dokulata a sešívejte 

opatrně, aby vám tam neuvízla látka. Můžete sešpendlit i druhé rohy delších stran, ale 

druhou kratší stranu nechejte napotom. Sešívala jsem od jedné z delších stran pěkně 

vcelku, docela daleko od okraje (asi 1, 5 cm), protože jsem pak látku ještě zapošila 

v celé délce cik-cakem. Po došití jsem si začala našpendlovat zadní stranu, ale 

prostředek jsem nechala volný. Tam, kde se měly setkat, jsem oba boční pruhy sešila 

k sobě a udělala svrchu hezký šev. Pak jsem došpendlila zbytek a sešila zbývající díl. 

Druhou stranu jsem ušila stejně, jen jsem si po našpendlení zipové strany zip trošku 

rozepla, abych pak měla kudy pelíšek obrátit.  

  

  

 

 Po obrácení a ustřižení přečnívajících nití bylo hotovo. Jen nacpat výplň a může 

se lenošit. 
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Odkazy: 

Pokud nechcete nakupovat látky v Ikea, tady jsou odkazy, kde můžete sehnat jiné 

látky: 

 potahové látky: https://metraz-latky-mirus.cz/Latka-Latky-Metraz/Latky-

potahove-vyssi-gramaze 

 kočárkovina: https://www.unuodesign.cz/kocarkovina-vzor/ 

 galanterie (chodím tam, protože je to blízko, určitě byste našli i levnější 

galanterii přímo ve vašem městě): 

https://www.stoklasa.cz/?gclid=EAIaIQobChMIytT4nu6Z3AIVBLvtCh047wtrE

AAYASAAEgKpW_D_BwE 
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