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Medvedia stopa 

Návod pre začiatočníkov 

Štvorcový blok má rozmer 30 x 30 cm. Zaujímavosťou bude pre nás nový prvok – stredový 

kríž, ktorý sa prišíva v tvare obdĺžnika ku zošitým štvorcom. 

Jednotlivé časti nie sú rovnako veľké, skladajú sa z polených štvorcov a štvorcov s rozmermi 

3,5 x 3,5 cm, polených štvorcov s rozmermi 10,5 x 10,5 cm, obdĺžnikov s rozmermi 14 x 2 cm 

a jedného štvorca s rozmerom 3 x 3 cm. Hovoríme o nepravidelnom deväťdielnom bloku.  

 

 Znázorníme si jednotlivé dieliky a ukážeme si, aké farby a koľko ŠTVORCOV, POLENÝCH 

ŠTVORCOV a OBDĹŽNIKOV na ne budeme potrebovať.  

POLENÝ ŠTVOREC má po ušití rozmer 10,5 x 10,5 cm. 

Aby sme dosiahli tento rozmer potrebujeme si vyrezať ŠTVORCE v rozmere 14 x 14 cm  

(tu máme pripočítané aj prídavky na šev). 

 

1 x fialový štvorec 14 x 14 cm 

1 x oranžový štvorec 14 x 14 cm 

 

 

1x tmavý fialový štvorec 14 x 14 cm 

1x oranžový štvorec 14 x 14 cm 

 

 



copyright © 2017 gitart-hm - Lucia Kulich 
 

2 
 

Pri týchto malých polených štvorcoch s čistým 

rozmerom 3,5 x 3,5cm si postup urýchlime 

a vyrežeme obdĺžniky: 

1 x biely obdĺžnik 12 x 36 cm 

1 x svetlý fialový obdĺžnik 12 x 36 cm 

 

 

4 x biely štvorec 5 x 5 cm 

    1 x svetlý fialový štvorec 3,5 x 3,5 cm 

4 x biely obdĺžnik 3,5 x 15,5 cm 

Všetko máme vyrezané a môžeme začať šiť: 

 

Vyrezané ŠTVORCE položíme na seba lícom k lícu a prešijeme po 

diagonále (viď čierna prerušovaná čiara). Potom ich prerežeme po 

diagonále (viď červená čiara). Po prerezaní si otvoríme jednotlivé časti 

a zažehlíme švy. 

 

Vzniknú nám 2 POLENÉ ŠTVORCE.  

Nezabudemen ich po zežehlení orezať na požadovaný rozmer a teda  

12 x 12 cm (tu je započítaný prídavok na šev) – po zošití bude  

10,5 x 10,5 cm. 

 

Teraz si ukážeme rýchly postup šitia malých štvorcov 

s čistým rozmerom 3,5 x 3,5 cm (teda po ušití bez, 

prídavkov na šev). 

Vyrezané obdĺžniky položíme na seba lícom k lícu, 

nakreslíme si štvorce s rozmerom 6 x 6 cm (viď obrázok) 

- spolu máme 12 štvorcov. Cez ne si vyznačíme diagonály 

(viď červená čiara) a prešijeme na šírku pätky (viď 

prerušovaná čiara). Po prešití prerežeme štvorce 

a diagonály – vznikne nám presne 24 malých polených 

štvorcov. Zažehlíme švy. Orežeme na požadovaný 

rozmer 5 x 5 cm (tu je započítaný prídavok na šev) – po zošití bude 3,5 x 3,5 cm. 
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Všetko máme nachystané a môžeme zošívať jednotlivé bločky do bloku, ktorý sa nazýva 

MEDVEDIA STOPA.  

Na stole si vyskladáme všetky zošité štvorce a obdĺžniky 

(sledujem „medvedie pazúriky“) 

 

 

 

 

  

Začneme prišívaním malých polených štvorcov k sebe – viď 

obrázok. Postupne prišijeme k veľkému polenému štvorcu. 

Rovnako postupujeme aj pri ostatných.  

 

Priložíme k sebe jednotlivé 

dieliky – zošité bloky 

a vyrezané biele obdĺžniky a 

prišijeme (viď obrázok). 

 

 

Medzi dva biele obdĺžniky vložíme malý svetlý fialový štvorček, 

a prišijeme ich k sebe (viď obrázok). 

 

 

 

 

 

 

Prišijeme tieto časti k sebe a máme dokončený blok s názvom MEDVEDIA STOPA. 

                         Tešíme sa na Vás pri ďalšom bloku       gitart a Lucia Kulich        


