
 
 

 
 
 

7 TIPŮ, KTERÉ MUSÍTE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT VLASTNÍ 

MODEL  

 

Chcete si přečíst 7 tipů, jak si poradit se stříháním vlastních modelů, bez nervů, bez chyb, a s potěšením? 

Stříhání není nic těžkého, jen je potřeba vědět, jak na to. Provedu vás úskalími krok za krokem. 

 

JANA LISCOVÁ 

Modelářka, konstruktérka a odbornice na oděvní střihy a jejich použití 

© 2016 Jana Liscová 

 

http://janaliscova.cz/
http://janaliscova.cz/


http://janaliscova.cz/                                                                                                7 tipů, které musíte znát, než začnete stříhat vlastní model  
                                                                                       

Stránka - 2 - z 28                        

© Jana Liscová                                                                                                                                                 mailto:jana@janaliscova.cz 

7 TIPŮ, KTERÉ MUSÍTE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT VLASTNÍ 

MODEL  

Móda je moje profese i vášeň. Konstruuji střihy konfekční i na míru, stříhám a modeluji. Mám bohaté zku-

šenosti, spolupracuji s předními českými návrháři už víc než 20 let. Ukážu vám jak nastřihnout model bez 

obavy, bez zbytečných chyb a s radostí. 

 

 

 

Pokud při čtení tohoto e-booku narazíte na něco, co vám nebude jasné, nebo se budete chtít na něco ze-

ptat, neváhejte mi napsat. A když dotaz mít nebudete, budu moc ráda, když mi napíšete, jestli vám e-book 

pomohl, co se vám v něm líbilo i nelíbilo nebo co jste potřebovali vysvětlit nebo zlepšit.       
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PROHLÁŠENÍ 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením 
autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakéko-
li použití informací z něj a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V 
tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názo-

ru k této tématice. 

 
 

OBSAH 

1. Pomůcky 

2. Látky neboli oděvní materiály 

3. Zásady pokládání střihu 

4. Přídavky na švy 

5. Značky a nástřihy 

6. Časté chyby 

7. Ještě pár triků pro vás 

8. Na závěr
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NEŽ ZAČNETE, BUDETE POTŘEBOVAT NĚKOLIK VĚCÍ. KROMĚ STŘIHU, LÁTKY A PŘEDSTAVY O 

SKVĚLÉM KOUSKU DO ŠATNÍKU, KTERÝ SI HODLÁTE UŠÍT, JEŠTĚ NĚKOLIK TECHNICKÝCH POMŮ-

CEK 

 

1. POMŮCKY 
 

2. Prostor, na kterém budete stříhat, optimální je rozložený KUCHYŇSKÝ STŮL nebo prostě jen HLADKÁ, 

ROVNÁ PODLAHA. 

3. Dobré KREJČOVSKÉ NŮŽKY, mám skvělou zkušenost s nůžkami značky FISKARS, ale samozřejmě mohou 

být výborné i jiné, hlavně musí být ostré, aby místo stříhání nežvýkaly.  

4. KREJČOVSKÝ CENTIMETR, myslím, že každý zná. Jen nedoporučuji pořizovat si jednosměrný, hrozně to 

otravuje stále ho otáčet. 

5. KREJČOVSKÁ KŘÍDA bílá; barevná jen v některých případech. Dobré je i KREJČOVSKÉ MÝDLO, které dělá 

tenčí čáru a snáz klouže po látce, jen pozor, na některých látkách může nechat mastné stopy. Hlavně ale 

jedno nebo druhé musí být ostře OŘEZANÉ. V šicích centrech se prodávají BROUSÍTKA, ale dobře po-

slouží i nůž nebo jemné struhadlo, kterým opatrně naplocho křídu z obou stran zbrousíte. 
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Také se prodávají MIZÍCÍ FIXY, buď vyprchají z látky do nějaké doby samy, nebo jsou jiné, se ZMIZÍKEM. 

6. OCELOVÉ ŠPENDLÍKY nejlépe se skleněnou hlavičkou. Pokud chcete pohodlně posbírat rozsypané špend-

líky, vezměte magnet nebo rovnou MAGNETICKOU MISKU na špendlíky, která se dá koupit opět v šicích 

centrech nebo švadlenkách. 

7. Možná se vám bude hodit i dlouhé PRAVÍTKO, pravoúhlý TROJÚHELNÍK nebo rovnou KREJČOVSKÉ PRA-

VÍTKO. Kam pro něj už tušíte. 

8. STEHOVKA A JEHLA, pokud jste příznivcem „kličkování“. 
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2. LÁTKY NEBOLI ODĚVNÍ MATERIÁLY 
 

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ 

Materiálů je velké množství druhů. Základní dělení je na TKANINY A PLETENINY. Dál jsou ještě textilie 

NETKANÉ, to je třeba vatelín. 

NA MATERIÁL SE MUSÍME PODÍVAT  I Z DALŠÍHO HLEDISKA, MŮŽE BÝT: 

 

1. PEVNÝ = nepružný. 

2. STRETCHOVÝ = s podílem elastanu, lycry, spandexu nebo dalšího PRUŽNÉHO VLÁKNA, které způsobí, 

že se v těsných kalhotách můžeme volně pohybovat. Doporučuji kupovat tyto látky s podílem nejmé-

ně 5, raději až 8 procent pružného vlákna. Např. 94% viskózy a 6% elastanu. 

3. ÚPLETOVÝ = buď silný, který nás může dobře obemknout nebo slabý, kterým je lépe tělo příliš neob-

tahovat, aby nevynikly nežádoucí proporce. Pokud tedy nedáme něco pevného pod něj nebo na něj. 

Mám na mysli stahovací prádlo, korzet nebo naopak navrch tuniku, sáčko, svetřík… Potom nám tenký 

úplet může dobře posloužit k různým aranžím a řasení.                                                                                                                                                                                                            

Úpletový materiál je také nutno šít pružným způsobem, ale o tom zase jindy. 
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KROMĚ LÁTEK NEKOMPLIKOVANÝCH NA ŘADU PRICHÁZEJÍ MATERIÁLY ZÁLUDNÉ: JEDNOSMĚR-

NÉ, VLASOVÉ, VZOROVANÉ A JINAK NEPŘÁTELSKÉ, ALE NEBOJTE SE, STAČÍ DODRŽOVAT PÁR 

ZÁSAD A VÍTĚZSTVÍ JE NAŠE  

 

1. MATERIÁL OBOUSMĚRNÝ, bezproblémový - jednobarevné plátno, drobný obousměrný vzor, džínovina, 

tvíd, hladký úplet a řada dalších, nekonfliktních látek. 

 

2. MATERIÁL JEDNOSMĚRNÝ, může to být samet, manšestr, taft nebo satén, který má z každé strany jiný 

lesk, jednosměrný vzor, podélně vrapovaný nebo plizovaný materiál, materiál s bordurou, které vyžadují 

náročnější zacházení. 

 

3. MATERIÁL PRUHOVANÝ NEBO KOSTKOVANÝ, s tím je potřeba jednat obezřetně, ale nebojte se, i to se 

dá zvládnout na výbornou. 
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ZAČNEME TÍM,  

 

že zjistíme při nákupu, jestli je materiál PRACÍ či nikoliv. Nechceme, aby se 

nám rozvláknil, zmatoval, zhoustl, zplstnatěl, zmizel z něj vrap, který se nám 

zrovna líbil, ztratil barvy, nehorázně se pomačkal nebo naopak zajímavé 

pomačkání zmizelo anebo jinak nežádoucím způsobem změnil vzhled a cha-

rakter, pokud tedy právě tahle změna nebyla naším uměleckým záměrem. 

 

POKUD VÝROBCE DOVOLUJE, doporučuji látku nejdřív VYPRAT, předejdete 

zklamání, že se vám krásně vypasovaná blůza smrskla na dětskou velikost. 

☺ 

Další možnost je PROPAŘIT JI ŽEHLIČKOU. Raději ale předem zkuste na růž-

ku látky, abyste si nevyrobili škvarek. Také vrapované a plizované materiály 

ŽEHLENÍ NESNESOU, zvlášť ne párou. 

 

Před stříháním si látku, KTERÁ SE SMÍ ŽEHLIT, VYŽEHLETE, aby se vám s ní  

dobře pracovalo. 

 

Na obrázku je šedé, vlněné sáčko po vyprání v pračce; žlutá varianta je původní velikost ☺  
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3. ZÁSADY POKLÁDÁNÍ STŘIHU 
 

- NA STŘIHU je vždy dobré mít označený STŘED DÍLU A SMĚR NITĚ. Nevíte co to je? STŘED DÍLU je napří-

klad linka, vedoucí po naší páteři, pokud se jedná o zadní díl. U rukávu jde od ramene svisle středem pa-

že, na předním díle po hrudní kosti dolů a u kalhot v místě, kde má být puk. Tedy když díl kalhot podélně 

přeložíte napolovic po celé nohavici. V horní části už samozřejmě nebudou obě poloviny stejné. Totéž 

platí u rukávu.  

 

- TKANINU tvoří svislé nitě – OSNOVA a vodorovné nitě – ÚTEK. 

 

 

- ÚPLET tvoří svislé – SLOUPKY a vodorovné – ŘÁDKY. 
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- Pro běžné stříhání PŘELOŽÍME LÁTKU PO DÉLCE – OSNOVĚ NEBO SLOUPKU - NA POLOVINU LÍCEM DO-

VNITŘ tak, aby na jedné straně vznikl PŘEHYB, a na druhé jsou PEVNÉ KRAJE látky na sobě. Je to pro to, 

že budeme stříhat vždy dva stejné díly najednou. Dva přední díly, dva rukávy atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                

Materiál složený na přehyb po osnově 
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- U dílů, které NEJSOU ROZSTŘIŽENÉ, tzn., že jsou VCELKU - jako třeba zadní díl košile nebo přední díl suk-

ně nebo šatů položíme jednoduše STŘED střihového dílu na PŘEHYB látky. 

 

  
Šikmý směr nitě                         Pokládání střihu po délce – osnově, střed předního dílu je na přehybu látky 

 

- Vždy pokládáme díly směrem PO DÉLCE - OSNOVĚ, SMĚR NITI NA STŘIHU MUSÍ SOUHLASIT SE SMĚREM 

NITĚ V LÁTCE, pokud ovšem není na střihu doporučeno stříhat ŠIKMO. Šikmý směr nitě si nakreslíme při-

ložením pravoúhlého trojúhelníku ke STŘEDU DÍLU a zakreslením úhlů 45°. 
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- JEN POZOR, v případě, že si koupíme STRETCH, KTERÝ PRUŽÍ NA DÉLKU místo na šířku, pokládáme díly 

VYJÍMEČNĚ PŘES ŠÍŘKU – PO ÚTKU na látku, jinak přijdeme o pružnost, kvůli které jsme ho pořídili.  

      NA OBOUSMĚRNÝ, LASKAVÝ MATERIÁL 

-  můžeme pokládat střihy PROTI SOBĚ tak, abychom co nejvýhodněji zasunuli vyčnívající části dílů k sobě 

a neplýtvali tak materiálem. Zvlášť to využijeme třeba při stříhání rozšířené sukně nebo kalhot. Samozře-

jmě při DODRŽENÍ SMĚRU NITĚ. Vyplatí se si vzdálenost od směru nitě ke kraji látky doměřit, aby byla 

opravdu ROVNOBĚŽNÁ. 
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Obousměrný materiál - sako šikmo stříhané, od směru nitě na střihu doměřeno rovnoběžně ke krajům látky 
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NA JEDNOSMĚRNÝ MATERIÁL MUSÍME POČÍTAT S  VĚTŠÍ SPOTŘEBOU  

- NELZE totiž využít PROKLÁDÁNÍ RŮZNÝMI SMĚRY. Určíme si, kterou stranu chceme nahoru a kterou do-

lů.  

- Například u SAMETU dáváme VLAS SMĚREM NAHORU; položte si samet na sebe vlasem nahoru a při 

pohledu do zrcadla zjistíte, že je BARVA SYTĚJŠÍ. Když ji dáte vlasem dolů, bude světlá, lesklá. Stejné je to 

u MANŽESTRU.  

- Naopak u FLAUŠE nebo PLYŠE dáme VLAS SMĚREM DOLŮ.  

- Tak si určíme správný směr, který budeme chtít a pak už ho musíme pořád dodržovat. Pořád „hlavou na-

horu, nohama dolů“. 

- Platí to i u SATÉNOVÝCH nebo TAF-

TOVÝCH ŠIKMO STŘIŽENÝCH modelů. Na 

střihu si naznačíme ŠIKMÝ SMĚR NITĚ, po-

ložíme ho podle těchto čar šikmo na látku, 

kterou tentokrát NEBUDEME SKLÁDAT PO 

DÉLCE, díly nakreslíme na ROZLOŽENOU 

LÁTKU a VYSTŘIHNEME PO JEDNOM, aby-

chom se co nejlépe vešli. Jen dodržujeme 

pravidlo, STÁLE JEDNÍM SMĚREM.                                                               

     Šikmo stříhané šaty z taftu                                                                                                                                                                                                                                                   
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Výsledek skládání vzoru - vždy střed střihového dílu na střed vzoru;  

platí také pro KRAJKU 
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Směr nitě se dá zjistit „vytažením“ nitě z látky, ale ne každý materiál nám to umožní
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PRUH NEBO KOSTKA NÁM DAJÍ TROCHU VÍC PRÁCE ,  

 

- ale když víte jak na to, dá se to jednoduše zvládnout a vaše radost z vlastního modelu bude o to větší. 

- Celá FINTA je v tom, že si určíte STŘED PRUHU NEBO KOSTKY a STŘEDY předních i zadních dílů, rukávů, 

límců, sedel a případně dalších dílů a pokládáte je vždy na STŘED KOSTKY NEBO PRUHU.  

- Často jsou pruh nebo kostka nesouměrné, JEDNOSMĚRNÉ. Přesto si zvolíme STŘED a ten dodržujeme. 

 

- Další pravidlo je ZAČÍT V DÉLCE STEJNOU VODOROVNOU LINKOU. Tím pádem se vám (za předpokladu, 

že máte střih v pořádku) vždy sejdou kostky v ramenou, v límci, v rukávech, v bočních švech a na před-

ních dílech vám kostka nebo pruh neposkočí a neposune se mimo střed košile nebo jiného modelu.  

 

- U kostky ještě pokládáme PODPAŽNÍ LINKU RUKÁVU NA STEJNOU VODOROVNOU LINKU JAKO PRŮ-

RAMEK. To pro úplnost, aby váš kostkovaný model vypadal PROFESIONÁLNĚ. 

 

- Samozřejmě KAPSY stříháme buď přesně DO VZORU, nebo naopak SCHVÁLNĚ JINAK, záleží na vašem 

výběru. Pomůžeme si tak, že na ustřižený díl položíme střih kapsy a naznačíme si na střih pokračování 

vzoru. Střih potom přesuneme na látku tak, aby se krylo označení se vzorem. 
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Střed PD je na středu bílé kost-

ky; pozor střed je v místě knoflí-

ků, ne na kraji dílu    

 

Stejně i střed zadního dílu a 

střed límce jsou na středu bílé 

kostky. Tentokrát v přehybu 

látky                                       

 

Délky PD a ZD jsou na stejné 

lince; délka končí optimálně ce-

lou kostkou 

 

Průramky PD, ZD a rukávu jsou 

také na stejné lince 

 

Manžety a sedlo jsou tady šik-

mo 
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- Pokud se rozhodnete střihnout si KOSTKU NEBO PRUH ŠIKMO, je to stejný princip. Zvolte si střed po úh-

lopříčce kostky nebo pruhu a dál si jen vyberte, jestli budete skládat švy do ŠIPEK NEBO VÉČEK. Pro jisto-

tu, že to máte správně, VYSTŘIHNĚTE JEDEN DÍL a přišpendlete ho pro kontrolu k druhé-

mu NAKRESLENÉMU na látku. Pozor na rub a líc. Když vám hezky naváže, máte vyhráno a můžete druhý 

díl vystřihnout. 

- POZOR NA PRUHY A KOSTKY, KTERÉ JSOU UŽ OD VÝROBCE ŠIKMO, NEPOKLÁDEJTE STŘIH ŠIKMO, 

VZOR POTOM NELZE NAPOJIT.                                                  
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Složeno na středu PD do „véček“ doporučuji, zeštíhluje         

 

 

 Na boku budou „ šipky“ 
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4.  PŘÍDAVKY NA ŠVY 

- Střih máme položený, zbývá ho zatížit nebo přišpendlit a obkreslit křídou či krejčovským mýdlem. 

- Teď si musíme dokreslit ŠVOVÉ PŘÍDAVKY, prostě abychom měli díly za co sešívat; máte-li vyzkoušený a 

prověřený střih, budou vám stačit švy 1 cm; 

- DOPORUČUJI, jestli si nejste jistí, že střih doopravdy dobře sedí a materiál, ze kterého stříháte je třeba 

MÉNĚ PRUŽNÝ než ten, ze kterého jste to šili předtím nebo prostě chcete mít REZERVU, přidejte si 2 až 3 

cm, pro jistotu. Jen v průramku a průkrčníku 1 až 1,5 cm.  

- K DÉLKÁM se přidávají záložky průměrně 3 cm, ale zase se vám vyplatí nechat si v délce REZERVU. Co 

když ji nakonec budete chtít delší … 

 

 

                                                

K položenému střihu při-

kreslete švové přídavky 

2-3cm; v délce 3-7 cm 
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V průramcích a v průkrčníku 1-1,5cm 
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5. ZNAČKY A NÁSTŘIHY 

- Naznačíme si všechny důležité věci, jako jsou ZÁŠEVKY; PASOVÉ, KOLENNÍ, STŘEDOVÉ, RAMENNÍ 

ZNAČKY; DÉLKY (měly by být na střihu). 

Usnadní nám to sešívání - jednoduše přikládáme značku ke značce. 

 

- ZNAČKY na látku uděláme MALÝM NÁSTŘIHEM v kraji látky. Stačí cca 2-3 mm. 

 

- ZÁŠEVKY - někomu stačí jen NÁSTŘIHY na začátku látky a BODY křídou na vrcholech záševku, někdo si je 

pro jistotu nakreslí celé; buď překreslí křídou, nebo prokličkuje. Méně pracné je srovnat pečlivě díly ru-

bem na sebe a křídu prostě OKLEPNOUT na spodní díl. 

-  Také se používají BÍLÉ NEBO ŽLUTÉ KOPÍROVACÍ PAPÍRY, přes které rádýlkem přeneseme čáry, ale po-

zor, ne vždy se dají odstranit a zejména u bílých nebo tenoučkých látek mohou NEHEZKY PROSVÍTAT do 

LÍCU. 

 

- Tohle VAROVÁNÍ platí dvojnásob u BAREVNÝCH KŘÍD. Pokud je použijete na vlněné sako nebo džínovi-

nu, nic se neděje. Ale u BÍLÉ NEBO SVĚTLÉ látky mohou časem VYLÉZT NA POVRCH a už vám tam nejspíš 

zůstanou. 
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6. ČASTÉ CHYBY ANEB NA CO SI DÁT POZOR 

- Už jste viděli, jak se na nohavicích nebo na rukávech „TOČÍ“ ŠVY SPIRÁLOVITĚ DOKOLA? 

Je to tím, že střih takzvaně „utekl z nitě“.  Zkrátka při stříhání je nutné srovnat látku se střihem nejenom 

po svislé - osnovní, ale i po vodorovné - útkové niti. TEDY STŘEDY A DÉLKY STŘIHOVÝCH DÍLŮ ROVNO-

BĚŽNĚ S NITÍ LÁTKY. Látky bývají občas ZKŘÍŽENÉ, tady pomůže vyprat nebo VYTAHAT, jak to dělaly na-

še babičky s cíchami. 

U úpletu se to dělá obtížněji, tam nejsou nitě, ale sloupky a řádky.  Také tuhle chybu často vidíme na 

tričkách a legínách. 

Je nutné to striktně ohlídat, tak aby střih „ nepadal“ ke straně i když by se nám to tam takhle „krásně ve-

šlo“.  

Platí to o všech dílech, pokud je tedy nedáváme záměrně šikmo. Ale tam už víme, že máme dodržet 

45°úhel, který je nakreslený na střihu a naznačený SMĚR NITĚ prostě srovnáme ROVNOBĚŽNĚ S OSNO-

VOU A ÚTKEM látky. 

- Další chybou může být, že si nezměříme, jestli po přikreslení švů nevycházejí ROZDÍLNĚ DLOUHÉ DÍLY a 

ty potom na sebe nepasují. 

- Ještě jedna záludnost nás může potkat. Když přidáváme DOLNÍ ZÁLOŽKU NA ZAHNUTÍ třeba k rukávu, 

NEROZŠÍŘÍME ji adekvátně k šířce rukávu. Je třeba si uvědomit, že dolní záložka se otočí nahoru a musí 

pak být široká stejně, jako rukáv v místě, kde bude přišitá. Jinak vám nebude stačit a záložka „POTÁHNE“ 

To platí i o délkách zužujících se sukní, šatů kalhot atd. 
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7. JEŠTĚ PÁR FÍGLŮ 

- KDYŽ STŘÍHÁTE PRUH NEBO KOSTKU, PŘÍPADNĚ SLOŽITÝ PRAVIDELNÝ VZOR, TŘEBA ŽAKÁROVÝ, na-

kreslete si díly, ale ustřihněte jen VRCHNÍ VRSTVU. 

Vystřižený díl si srovnejte na SPODNÍ VRSTVU látky tak, aby vám přesně NAVAZOVAL VZOR, přišpendle-

te a potom teprve vystřihněte párový díl. Samozřejmě vždy máte materiál složený LÍCEM NEBO VYJÍ-

MEČNĚ RUBEM K SOBĚ.  

 

RUBEM K SOBĚ skládáme v případě, že vzor na rubové 

straně NENÍ VIDĚT, ale přesto ho chceme mít hezky sesa-

zený. Proto pokládáme střih na LÍC, abychom na vzor dobře 

viděli, ale při tom se snažíme látku v líci příliš nepočmárat. 

 

- POZOR, NE VŽDY JE STŘED VZORU ZÁROVEŇ STŘEDEM 

LÁTKY, ale my se vždy držíme STŘEDU VZORU. 

  Pečlivě srovnáme vzor na sebe, přišpendlíme a vystřihneme 

spodní díl podle vrchního 
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- KDYŽ KRESLÍTE NA BÍLOU LÁTKU,  

vezměte si bílou křídu a trochu ji navlhčete. Čáry budou lépe vidět.  

                                   

- KDYŽ JE LÁTKA, ZE KTERÉ CHCETE STŘÍHAT ŠIKMO HODNĚ „PADAVÁ“, 

 bude lepší složit si ji ÚHLOPŘÍČNĚ - jako  šátek a nechat šikmý střed trochu propadnout. Nestane se, že 

bude po vystřižení díl o dost DELŠÍ, ale za to UŽŠÍ. 
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8. NA ZÁVĚR 

 

Pokud jste vydrželi a dočetli až sem, děkuji vám. Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla podělit o svoje zkuše-

nosti. Doufám, že vám mé rady budou k užitku.  

Teď už je řada na vás. Šedá je teorie, zelený je strom praxe ☺. Pusťte se do vlastní tvorby a já vám k tomu 

přeji hodně úspěchů. Budu moc ráda, když mi napíšete email, jestli vám e-book pomohl, co se vám líbilo 

nebo naopak nelíbilo a co byste ještě chtěli vědět. A pošlete mi fotku vašeho díla. 
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CO PRO VÁS CHYSTÁM DÁL? 

Pokud by Vás zajímalo, jak si nakreslit střih na míru, připravila jsem pro vás tyto e-booky:  

„Jak nakreslit střih na míru v 10 krocích“ (návod na dámský střih) a taky Střih na kalhoty snadno a rychle. 

ve kterých vám to prozradím. Kromě toho e-book „Jak upravit koupený střih na svou postavu“. Najdete ho 

zde. 

Zajímají vás inspirativní články, nebo třeba návody zdarma? Navštivte můj blog a podívejte se, co je tam 

pro vás připraveno. 

Chcete si přečíst něco o mně? Najdete to na mých webových stránkách. Přeji vám hodně radosti při úspěš-

né tvorbě vlastních modelů.                                                                                                                                                                  

  

Jana Liscová 

Expertka na oděvní střihy a jejich použití 

 

Autorka e-booků Jak nakreslit střih na míru v 10 krocích , Střih na kalhoty snadno a rychle  

a Jak upravit koupený střih na svou postavu.                          
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