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SNEHULIENKA   A   12 MESIAČIKOV 

 

DECEMBER 

 
Skôr ako začneme, pomenujeme si názvy jednotlivých častí. Ukážeme si, ako ich 

jednoducho a zrýchlene ušiť.  

Tu je BLOK zvaný DECEMBER – jeho rozmer je 30 x 30 cm. 

 

 

 

 

 

 
Všimneme si, ako je blok rozdelený na jednotlivé časti.  

Malý štvorec má rozmer  3,75 x 3,75 cm (tento rozmer je po ušití, pri rezaní 

nezabúdame na prídavok na šev (ďalej len PNŠ).  

 

Budeme potrebovať:                                                                                                              

1 x štvorec 7,5 x 7,5 cm (s PNŠ 9 x 9 cm) 

štvorec 3,75 x 3,75 cm (s PNŠ 5,25 x 5,25 cm): 

4 x tyrkysový, 4 x sivý, 4 x biely 

polený štvorec 3,75 x 3,75 (s PNŠ 5,25 x 5,25 

cm) 

8 x ružovo-sivý, 8 x tyrkysovo-sivý, 8 x ružovo-

biely 

Letiaca hus 7,5 x 3,75 cm (s PNŠ 9 x 5,25 cm) 

4 x bielo-modrá, 4 x žlto-ružová, 4 x žlto-sivá 

 

Môžeme začať rezať jednotlivé časti. 

Začíname najjednoduchšími – 1 x zelený štvorec.  

 

Veľký štvorec má mať rozmer po ušití 7,5 x 7,5 cm. My však počítame 

s prídavkom na šev. Zakaždým pripočítame k danému rozmeru 1,5 cm, 

t.j. vyrežeme štvorec s rozmerom 9 x 9 cm.  

 

Malý štvorec má rozmer po ušití 3,75 x 3,75 cm. Opäť počítame 

s PNŠ, pridáme k rozmeru 1,5 cm a vyrežeme štvorec 

s rozmerom 5,25 x 5,25 cm. 
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Jednoduché štvorce máme narezané, pustíme sa do zložitejších, ale čoskoro 

pochopíme, že sú celkom jednoduché.  

 

Tieto štvorce nazývame POLENÉ – vidíme, že je to štvorec, ktorý sa 

skladá z dvoch trojuholníkov odlišných farieb.  

Teraz si ukážeme, ako jednoducho sa k nim dopracujeme. 

 

Vyrežeme si 2 x sivý a 2 x ružový štvorec 

s rozmerom 9 x 9 cm  

(tu sú už pripočítané prídavky na šev). 

 

 

 

Položíme ich na seba lícom k lícu a prešijeme 

po obvode (viď prerušovaná čiara). Potom ich 

prerežeme po diagonále (viď červená čiara). Po 

prerezaní si otvoríme jednotlivé časti 

a zažehlíme švy.                 

Jeden polený štvorec má rozmer 5,25 x 5,25 

cm s PNŠ. 

 

Rovnako postupujeme pri tejto farebnosti polených štvorcov. 
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Tento tvar nazývame LETIACA HUS. 

Ukážeme si, ako sa k nej dopracujeme. 

Rozmer Letiacej husi bude mať rozmer 7,5 x 

3,75 cm (s PNŠ – 9 x 5,25 cm). 

 

Obrázok je iba ilustračný, farby sú uvedené 

v návode. 

Potrebujeme 2x veľký žltý štvorec, 1x veľký 

biely štvorec, 4x malé sivé štvorce, 4x malé 

ružové štvorce a 4x malé modré štvorce. 

  

POSTUP: 

Vyrežeme si veľký žltý štvorec - rozmer 11,5 

x 11,5 cm a malý sivý štvorec - rozmer 6,5 x 

6,5 cm. 

 

Na veľký žltý štvorec položíme lícom k lícu 

dva malé sivé štvorce, narysujeme si 

uhlopriečku (viď červená čiara), od nej si 

narysujeme šírku pätky (viď prerušovaná 

čiara) a prešijeme po modrej čiare. Po zošití 

prerežeme po červenej čiare. 

 

 

Získame zvláštny tvar, ktorý zažehlíme. 

 

 

Na tento zažehlený zvláštny tvar opäť 

priložíme lícom k lícu malý štvorec. 

 

 

Naznačíme si diagonálu (viď červená čiara)  

a prešijeme na šírku pätky (viď prerušovaná 

čiara). Prerežeme po červenej čiare, 

zažehlíme švy a máme dokončené Letiace 

husi.  

 

Zistíme, že Letiace husi sú cca o 2 mm 

väčšie, orežeme ich na správny rozmer, 

teda celkový rozmer má byť 11,5 x 6,5 cm 

s prídavkom na šev. 

 

Takto sme si pripravili 4 Letiace husi naraz. Rovnako si spravíme aj ďalšie letiace 

husi. 
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Máme pripravené všetky dieliky a môžeme ich zošívať  

Poukladáme si ich v správnom poradí – viď obrázok. 

 

Postupujeme tak, že si najskôr zošijeme jednotlivé štvorce v riadkoch a tieto riadky 

postupne prišívane k sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš posledný BLOK je dokončený.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teším sa na Vaše Snehulienky   


