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VYŠÍVANIE a QUILTOVANIE je obrovskou zábavou.  
Rozhodla som sa "nakaziť" aj Vás touto záľubou. 

 

VYZÝVAM Vás na SÚBOJ !!! 
Tento súboj vyhrá každý, kto sa zapojí ... ide o prekonanie strachu z quiltovania, o 

uvoľnenie sa pri maľovaní ihlou.  
Nie je to súťaž o najkraší quilt.  

 

Postupne budem pripravovať vzory, ktoré si spravíme na akomkoľvek výrobku a kto 
sa pridá, zverejním jeho výrobok tu na našom blogu - vždy pod príslušným názvom 
vzoru. Fotky je potrebné poslať na e-mail gitart.hm@gmail.com 

Kto použije aj materiál z našej stránky www.gitart-hm.com, vytvoríme mu samostatný 
príspevok s vlastným menom na samostatnú prezentáciu tvorcu. Fotky posielajte aj s 
popisom (názvom) použitého materiálu, zakúpeného na našej stránke.  
 

Je jedno, na aký podklad to urobíte, či budete kombinovať s aplikáciou, dokonca aj 
aké farby si zvolíte - máme určenú iba rovnakú veľkosť. Vzor si vytlačíte a prekreslíte 
na vlastný podklad.  

  ZAČÍNAME 😊 

 

ZLATÁ RYBKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naša ZLATÁ RYBKA je vo formáte A4 – prílohu na vytlačenie nájdete na konci návodu. 

Potrebujeme si vzor vytlačiť v danej veľkosti, prekresliť na látku a quiltovať, či vyšívať na 

šijacom stroji.  

 

Inšpirovala ma rybka z netu, link je tu – RYBKA  a keďže som vzor 

pozmenila, môžete ho použiť na akýkoľvek výrobok.  

 

 

 

 

http://www.gitart-hm.com/
https://sk.pinterest.com/pin/129408189276220993/feedback/?sender_id=430656920525753863
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Skôr, ako začneme pracovať, odporúčam predprať látky ... niekedy periem v práčke, 
inokedy len namočím do teplej vody ... záleží od toho, ako súrne látku potrebujem. 
Predídeme tak prípadnému zrážaniu, či púšťaniu prebytočných farieb. 
Ako si prekresliť vzor na látku? 

Vytlačený vzor z druhej strany prejdeme kriedou (na tmavý podklad bielou kriedou, 
na svetlý môžeme použiť kopírovací papier alebo tmavšiu kriedu). Položíme papier 
na látku tak, aby sme videli vzor a prekreslíme perom po čiarach. Vzor sa odtlačí na 
látku.  
Ako budeme postupovať? 

Pod látku si vložíme stabilizátor. 
Závisí od toho, na aký podklad budeme vyšívať alebo quiltovať, alebo ... aký výrobok 
plánujeme ušiť. 
Pod látku môžeme použiť:  
1. nažehľovací vlizelín - na tenšiu taštičku 

2. trhací stabilizátor 1060 - pripomína papier, ten použijeme na spevnenie pod 
nažehľovací vlizelín  
3. strihací stabilizátor NOVOLIN - keď chceme použiť výšivku na tričko - resp. 
elastickú látku 

4. vatelín - TERMOLÍN N 80  - je vhodný aj pre deti do 3 rokov - keď chceme ušiť 
vankúšik 

5. Nažehľovaciu výstuhu - RONOFIX - vyberieme podľa hrúbky 100+18 alebo 
140+18 - na kabelku, alebo pevnejšiu tašku 

6. Nenažehľovaciu výstuhu - RONOLIN - je podobný RONOFIXU, ale nenažehľuje sa 
- na kabelku, alebo pevnejšiu tašku 

7. keď použijeme APLIKÁCIU - obojstranný vlizelín - NOVOFIX B 25+20+20 - hrubší, 
alebo NOVOPAST 20+15+15 - tenší 
 

Rozhodla som sa použiť aj aplikáciu.  
Látku na aplikáciu si podžehlíme obojstranným vlizelínom cez papier na pečenie, 
vystrihneme správny tvar telíčka Zlatej rybky, priložíme na látku a prižehlíme. 
Návod na prišívanie aplikácii sa otvorí v novom okne kliknutím na názov - 
APLIKÁCIE 
 

Telíčko máme prižehlené, vzor prekreslený,teraz si nastavíme stroj na quilovanie ... 
vymeníme cievkové púzdro, stehovú dosku, quiltovaciu pätku, veľmi pomôže 
podložka na quiltovanie, nezabudneme to celé podložiť stabilizátorom ... a teraz už 
ideme na to ... huraaaaaaa 

Ako quiltovať, či vyšívať na šijacom stroji? 

Otvorte si link - QUILTOVANÁ VÝŠIVKA a nájdete celý postup aj s krátkym videom. 

Obrysy si prešijeme viackrát, tým 

nielen zvýrazníme jednotlivé tvary, 

ale zároveň zamaskujeme 

prípadné nedostatky 😀 Plôšky 

vypĺňame jednoduchým 

quiltovaním, podľa vlastnej 

fantázie. 

Výsledok bude zaručene 
unikátny. 

http://www.gitart-hm.com/TRHACI-c5_139_3.htm
http://www.gitart-hm.com/STRIHACI-c5_140_3.htm
http://www.gitart-hm.com/NOVOLIN-d133.htm
http://www.gitart-hm.com/VATELIN-c4_146_3.htm
http://www.gitart-hm.com/TERMOLIN-N-80-d129.htm
http://www.gitart-hm.com/TERMOLIN-N-80-d129.htm
http://www.gitart-hm.com/NAZEHLOVACIA-VYSTUHA-c4_144_3.htm
http://www.gitart-hm.com/RONOFIX-100-18-d125.htm
http://www.gitart-hm.com/RONOFIX-100-18-d125.htm
http://www.gitart-hm.com/RONOFIX-140-18-d123.htm
http://www.gitart-hm.com/NENAZEHLOVACIA-VYSTUHA-c4_145_3.htm
http://www.gitart-hm.com/RONOLIN-100-d126.htm
http://www.gitart-hm.com/NOVOFIX-B-25-20-20-d563.htm
http://www.gitart-hm.com/NOVOPAST-20-15-15-d564.htm
https://gitart-hm.blogspot.sk/2017/07/aplikacie.html
https://gitart-hm.blogspot.sk/2017/06/quiltovana-vysivka.html
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Zlatú rybku máme dokončenú, môžeme ušiť výrobok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takto vyzerá hotový výrobok. 
Návod na ušitie ruksačika otvoríme kliknutím na názov - JEDNODUCHÝ RUKSAČIK 

Už teraz sa teším na Vaše Zlaté rybky a výrobky z nich 😊 

 

Autor: Gita Kolačkovská 

Ruksačik: Zlatá rybka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už teraz sa teším na Vaše Zlaté rybky a výrobky z nich 😊 

 

https://gitart-hm.blogspot.sk/2017/07/jednoduchy-ruksacik.html
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