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BÚRKA NA MORI 

Skôr ako začneme opisovať tento BLOK, vytlačíme si obrázky, ktoré sú na konci nášho 

návodu. Sú v mierke 1:1. Použijeme ich ako šablóny na rezanie jednotlivých dielikov. 

Odporúčam tento blok a jednotlivé vzory z neho šiť technikou – ŠITIE CEZ PAPIER. V takom 

prípade máme istotu, že jednotlivé vzory do seba pekne „zaklapnú“. 

1. šablóna má rozmer 7,5 x 7,5 cm  

2. šablóna má rozmer 7,5 x 15 cm 

3. šablóna má rozmer 15 x 15 cm 

Šablóny si prekreslíme na podkladový materiál  

 ja používam STABILIZÁTOR TRHACÍ 1060 – po ušití ho opatrne odtrhneme.  

 môžeme použiť aj priamo túto šablónu a šiť cez ňu – technika šitie cez papier. Rozmer 

bloku BÚRKA NA MORI  je 30 x 30 cm. 

 

Blok BÚRKA NA MORI sa skladá z týchto dielikov – potrebujeme si ich vyrezať. Režeme podľa 

šablóny, ale nezabúdame na prídavok na šev (ďalej len PNŠ): 

 

http://www.gitart-hm.com/TRHACI-1060-d134.htm
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Všetky potrebné dieliky máme vyrezané a ukážeme si, ako budeme postupovať: 

Na vytlačenú šablónu č. 1 si priložíme BIELY ŠTVOREC rubovou stranou k šablóne (všimneme 

si PNŠ). Na obrázku vidíme šablónu (viď sivá farba). Na BIELY ŠTVOREC priložíme MODRÝ 

TROJUHOLNÍK lícom k lícu BIELEHO ŠTVORCA a prešijeme (viď červená prerušovaná čiara). 

Priložíme ďalší modrý trojuholník na protiľahlú stranu a opäť prešijeme. Švy zažehlíme. Po 

zažehlení pokračujeme v šití podľa obrázku. Opäť lícom k lícu priložíme najskôr jeden 

trojuholník, prešijeme, potom druhý trojuholník a zažehlíme. Tento postup zopakujem 4 

krát. 

Na vytlačenú šablónu č. 2 si priložíme TYRKYSOVÝ TROJUHOLNÍK rubovou stranou k šablóne. 

Na ten si položíme BIELY TROJUHOLNÍK lícom k lícu TYRKYSOVÉHO TROJUHOLNÍKA 

a prešijeme (viď červená prerušovaná čiara). Švy zažehlíme. Opäť lícom k lícu priložíme ďalší 

BIELY TROJUHOLNÍK na protiľahlú stranu TYRKYSOVÉHO TROJUHOLNÍKA a prešijeme (viď 

červená prerušovaná čiara). Švy zažehlíme. Tento postup zopakujeme 4 krát. Rovnako si 

pripravíme ZELENÝ TROJUHOLNÍK v BIELOM ŠTVORCI, tiež 4 krát. 

 

 

Na vytlačenú šablónu č. 3 si priložíme ŽLTÝ ŠTVOREC rubovou stranou k šablóne. Na ŽLTÝ 

ŠTVOREC priložíme BIELY TROJUHOLNÍK lícom k lícu ŽLTÉHO ŠTVORCA a prešijeme (viď 

červená prerušovaná čiara). Priložíme ďalší biely trojuholník na protiľahlú stranu a opäť 

prešijeme. Švy zažehlíme. Po zažehlení pokračujeme v šití podľa obrázku. Opäť lícom k lícu 

priložíme najskôr jeden trojuholník, prešijeme, potom druhý trojuholník a zažehlíme.  

Prvý štvorec vo štvorci máme, pokračujeme ŘUŽOVÝMI TROJUHOLNÍKMI. Postupujeme 

rovnako, všímame si obrázok   
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Všetky vzory tohto bloku máme prichystané, vyskladáme si ich v správnom poradí a začneme zošívať 

po riadkoch. Potom zošijeme všetky riadky k sebe a dostaneme nádherný blok, zvaný BÚRKA NA 

MORI   

  

Týmto blokom sme ukončili projekt  12 DO TUCTA PRE ZAČIATOČNÍKOV. Tešíme sa Vás pri novom 

projekte  Prajeme Vám príjemné tvorenie a množstvo kreatívnych nápadov.  

 

      gitart a Lucia Kulich       
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ŠABLÓNA č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠABLÓNA č. 2 
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ŠABLÓNA č. 3 


