
Stránka 1 z 5                                                                                                                                                                                                    Kam se špeky? 

 

2017© Jana Liscová 
 
 

 

Vážení a milí, 

 

Nevím jak je to letos u vás, ale u nás se jako každoročně, v lednu zčistajasna zabydlel povánoční špek. Je to dost 

nezmar a vystrnadit ho dá dost práce a hlavně vůle. Té se mi ovšem často nedostává.  

Proto jsem s povděkem přivítala, když mě snacha obdarovala maxi 

trikem, sahajícím až pod sedinku. (název tělesné partie zcela neodpovídá 

skutečnosti) 

Protože mě o střih na velké triko žádala jedna z vás a protože nejsem 

krkoun, tak jsem ho pro vás nakreslila. Zde ho máte v celé kráse: 

Trochu vám popíšu, jak na něj. To jen abych vám to malinko usnadnila. 

Připravte si velký kus papíru, třeba baličáku. Dlouhé pravítko, tužku a 

pravoúhlý trojúhelník.  

No a jde se na věc. 
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Papír si přeložte podélně napůl. Budeme kreslit najednou přední i zadní díl. 

V místě přehybu bude střed předního i zadního dílu. Potom si tam papír 

rozstřihnete, ale zatím kreslete jen na půlku. 

Nahoře nakreslete kolmici na přehyb papíru a od ní dolů měřte popsané 

míry v centimetrech. Tedy 5; potom 15; 10; 45; 5 a 5. Celkem 85 cm. Od kolmice 

nahoru ještě naměřte 3 cm. Vlevo, jak vidíte je ještě jedna krátká rovnoběžka 

s horní čarou, snížená o 4 cm.  

Od všech těchto bodů si nakreslete kolmice, viz obrázek. Na ně naznačte 

popsané míry podle obrázku. Nahoře 11,5; na další 10; dál 30,5; pak 27,5; 28,5 

na předposlední.  

Nakreslete si průkrčník zadního dílu (zeleného) a průkrčník předního dílu 

(černého) podle obrázku vidíte, že začínají na nejvyšší čáře. Zadní končí na 2.; 

přední na 3. čáře shora. Přední prochází pomocným bodem v 10 cm.  
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A teď pozor, od předního průkrčníku naměřte šikmo doleva dolů ke snížené 

rovnoběžce 22 cm. To je šířka ramene. Zeleně, je nakreslené rameno zadního dílu, 

které je – ano vidíte správně – zvýšeno o 1 cm nahoru po celé délce i v průkrčníku. 

No a od konce ramene spojte čarou ke značce na nižší kolmici. To je průramek. 

Zadní průramek je tedy o 1 cm vyšší. 

Teď nakreslete boční šev, v podpaží do obloučku.  

Délka je vepředu kratší a vzadu delší. Jukněte na kresbu a bude vám jasno. 

Ještě nám zbývá rukáv. Jednoduchý, jako facka, co říkáte? I když je na obrázku 

postavený „na ucho“.  

Dvě rovnoběžky, vzdálené od sebe 7 cm, uprostřed kolmice. Vlevo i vpravo od 

kolmice naznačte popsané míry. Dole 14,5 a 15,5. Nahoře 15,5 a 16,5. Vprostřed 

zvyšte nahoře i dole o 1 cm a nakreslete oblouk. Ten horní je prohnutý do „S“. Tedy 

jen velmi mírně!  

Spojte horní a dolní značky, čímž máte švy rukávu a tím pádem HOTOVO. 
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Střih je, jak vidíte, velmi jednoduchý, není to žádná věda. ALE POZOR, JE ZCELA BEZ ŠVOVÝCH PŘÍDAVKŮ! Ty si 

prosím laskavě přidejte podle svého nebo podle doporučení v e-booku: 7 tipů, které musíte znát, než začnete stříhat 

vlastní model Stříhejte přední díl v přehybu látky. Zadní díl můžete udělat se středovým švem. Líp se vám totiž 

vejdou, můžete je položit proti sobě. Tedy jen pokud nemáte jednosměrný vzor! 

Triko si můžete třeba zkrátit nebo prodloužit. Také délka nemusí být nutně do oblouku, klidně ji nechte rovnou. 

(Myslím ale, že tahle je docela slušivá.)  

Rukávek je krátký, sahá nad loket, ale můžete to udělat i bez něj. Nechat triku jen „spadlé rameno“ a v délce rukáv 

zahnout, případně opatřit pružným patentem z úpletu. 

Průkrčník se dá buď olemovat pružným proužkem, přišít k němu úzký patentík - střižený z úpletu anebo jen 

zahnout. Nezapomeňte ale, že je nutné ŠÍT PRUŽNĚ.  

Triko je z úpletu, proto šijte ideálně overlockem. Nebo alespoň pružným stehem, jaké nabízejí domácí šicí stroje. 

Jinak vám totiž šití popraská a zjistíte, že vám místy kouká tělo, což jste jistě nechtěli.  (od toho jsou rafinované 

rozparky a výstřihy 

 

Střih je ve velikosti M. Můžete si ho samozřejmě zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. 
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No, a jestli nevíte jak, možná se vám bude hodit pokračování mého e-booku: Jak nakreslit střih na míru v 10 

krocích, které pro vás už nějakou dobu chystám.  

Chci vám v něm ukázat, jak si můžete střihy snadno upravit, zmenšit i zvětšit, no prostě dotikat k obrazu svému. 

Dám vám včas vědět, až ho dopláču.:-) 

Tak to by bylo prozatím všechno. 

Doufám, že se vám bude střih hodit a potěší mě, jestli mi pošlete fotku s oním ušitým. 

Přeji vám krásné dny a skvělé modely! 

Jana Liscová 

mailto:jana@janaliscova.cz 

A ještě nezbytné upozornění: 

Prohlášení: E-book je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu času a energie. Jakékoliv šíření nebo 

poskytování třetím osobám bez mého vědomého souhlasu je tedy zakázáno a je porušením autorského zákona, které 

může být stíháno. Děkuji za pochopení a za spolupráci.  

Upozornění: Obsahem této příručky jsou tipy a doporučení, které vycházejí z osobní zkušenosti autorky. Vaše 

úspěchy či neúspěchy však leží jen ve vašich vlastních rukou a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost.  
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