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Presýpacie hodiny 

Návod pre začiatočníkov 

Štvorcový blok má rozmer 30 x 30 cm. Je rozdelený zvisle a vodorovne na tretiny. Skladá sa 

z deviatich častí. Takto rozdelený blok zvyčajne voláme NINE PATCH = Deväťdielny blok. 

Jednotlivé časti sú rovnako veľké, skladajú sa zo štvorcov s rozmermi 10 x 10 cm. Hovoríme 

o pravidelnom deväťdielnom bloku.  

 

 Znázorníme si jednotlivé dieliky a ukážeme si, aké farby a koľko ŠTVORCOV na ne budeme 

potrebovať.  

DVAKRÁT POLENÝ ŠTVOREC má po ušití rozmer 10 x 10 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 ružový  

1 x modrý  

 

 

1x žltý  

1x ružový  

1 x biely 



copyright © 2017 gitart-hm - Lucia Kulich 
 

2 
 

 

1 x modrý 

1 x ružový  

1 x tyrkysový 

Vidíme, že posledný DVAKRÁT POLENÝ ŠTVOREC je zložený zo štyroch farieb, preto si 

musíme vyzerať – 1 x modrý, 1 x zelený, 1 x žltý a 1 x biely ŠTVOREC.  

 

Keď máme všetko pripravené, môžeme začať zošívať.  

Tento DVAKRÁT POLENÝ ŠTVOREC je najrýchlejší, zošívame iba 2 ŠTVORCE: 

 1 x ružový a 1 x modrý. 

 

 

 

 

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. My však 

potrebujeme DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE. 

 

Položíme na seba lícom k lícu tieto 2 POLENÉ 

ŠTVORCE tak, aby modrá látka ležala na ružovej (viď 

obrázok vľavo). Naznačíme si diagonálu (tvorí 

uhlopriečku k švu poleného štvorca). Prešijeme po 

diagonále (viď čierna prerušovaná čiara). Prerežeme 

po diagonále (viď červená čiara). Švy zažehlíme. 
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Zistíme, že štvorce sú cca o 2 mm väčšie, orežeme ich na správny rozmer, 

teda jeden DVAKRÁT POLENÝ ŠTVOREC má rozmer  

11,5 x 11,5 cm s prídavkom na šev. 

 

Ukázali sme si postup na DVAKRÁT POLENÝ ŠTVOREC z 2 farieb. 

Teraz si znázorníme, ako postupovať pri DVAKRÁT POLENOM ŠTVORCI z 3 farieb. 

 

  

 

 

Vyrezané ŠTVORCE položíme na seba lícom k lícu žltú a bielu látku 

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. 

 

Vyrezané ŠTVORCE položíme na seba lícom k lícu ružovú a bielu látku 

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 – žlto-biely  

a 2 POLENÉ ŠTVORCE – ružovo-biely.  

 

 

 

My chceme ušiť DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE, na ne 

potrebujeme 1 POLENÝ ŠTVOREC – žlto-biely a  

1 POLENÝ ŠTVOREC – ružovo-biely.  

 

Položíme na seba lícom k lícu tieto 2 POLENÉ ŠTVORCE tak, aby ružová 

látka ležala na bielej a biela látka ležala na žltej (viď obrázok vľavo). 

Naznačíme si diagonálu (tvorí uhlopriečku k švu poleného štvorca). 

Prešijeme po diagonále (viď čierna prerušovaná čiara). Prerežeme po 

diagonále (viď červená čiara). Švy zažehlíme. 
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Vznikli nám 2 DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE. 

Zistíme, že štvorce sú cca o 2 mm väčšie, orežeme ich 

na správny rozmer, teda jeden DVAKRÁT POLENÝ 

ŠTVOREC má rozmer 11,5 x 11,5 cm s prídavkom na 

šev. 

Tu postupujeme 

rovnako ako 

pri predošlom 

vzore.  

 

Teraz si znázorníme, ako postupovať pri DVAKRÁT POLENOM ŠTVORCI zo 4 farieb. 

  

Vyrezané ŠTVORCE položíme na seba lícom k lícu žltú a bielu látku 

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. 

Vyrezané ŠTVORCE položíme na seba lícom k lícu zelenú a modrú látku 

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 – žlto-biely  

a 2 POLENÉ ŠTVORCE – zeleno-modrý. 

 

 

My chceme ušiť DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE, na ne 

potrebujeme 1 POLENÝ ŠTVOREC – žlto-biely a  

1 POLENÝ ŠTVOREC – zeleno-modrý. 
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Položíme na seba lícom k lícu tieto 2 POLENÉ ŠTVORCE tak, aby zelená 

látka ležala na bielej a modrá látka ležala na žltej (viď obrázok vľavo). 

Naznačíme si diagonálu (tvorí uhlopriečku k švu poleného štvorca). 

Prešijeme po diagonále (viď čierna prerušovaná čiara). Prerežeme po 

diagonále (viď červená čiara). Švy zažehlíme. 

Vznikli nám 2 DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE zo štyroch 

farieb. 

Zistíme, že štvorce sú cca o 2 mm väčšie, orežeme ich 

na správny rozmer, teda jeden DVAKRÁT POLENÝ 

ŠTVOREC má rozmer 11,5 x 11,5 cm s prídavkom na 

šev. 

Všetko máme nachystané a môžeme zošívať jednotlivé DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE do 

bloku, ktorý sa nazýva PRESÝPACIE HODINY.  

                                    Na stole si vyskladáme všetky zošité štvorce:  

 

 

 

 

 

 

 

  Zošijeme ich do stĺpcov.  Stĺpce prišijeme k sebe a máme dokončené PRESÝPACIE HODINY. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tešíme sa na Vás pri ďalšom bloku       gitart a Lucia Kulich        


