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SNEHULIENKA   A   12 MESIAČIKOV 

 
Rok 2017 sme začali novým projektom s rozprávkovým názvom.  

Verím, že sa Vám výsledný patchwork-quilt bude páčiť. 

 

SEPTEMBER 

 
Máme tu ďalší blok, kde si vysvetlíme aj názvy jednotlivých častí. Ukážeme si, ako 

ich jednoducho a zrýchlene ušiť.  

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

 

 

 

 

 

 
Všimneme si čierne čiary, ktoré rozdeľujú blok na jednotlivé časti. Vidíme, že sa 

skladá z niekoľkých častí – štvorcov, obdĺžnikov a štvorčekov. 

Štvorec a dvakrát polený štvorec  má rozmer  7,5 x 7,5 cm (tento rozmer je po ušití, 

pri rezaní nezabúdame na prídavok na šev – ďalej len PNŠ + 1,5 cm), obdĺžnik – 

letiaca hus - má rozmer 3,75 x 7,5 cm a malý štvorček má rozmer 3,75 x 3,75 cm.  

 

Poďme si ich pomenovať: 

Rozmery bez PNŠ: 

1 x modrý štvorec – 7,5 x 7,5 cm  

4 x biely štvorec – 7,5 x 7,5 cm  

 
4 x dvakrát polený štvorec – 7,5 x 7,5 cm 

8 x ružovo-sivá letiaca hus – 3,75 x 7,5 cm 

4 x žlto-sivá letiaca hus – 3,75 x 7,5 cm 

4 x sivý štvorček – 3,75 x 3,75 cm 
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Môžeme začať rezať jednotlivé časti. 

Ako si pripravíme dvakrát polené štvorce rýchlym postupom? 

Začneme ušitím polených štvorcov. 

POLENÉ ŠTVORCE – 10 x 10 cm s PNŠ. 

Ukážeme si, ako jednoducho sa k nim dopracujeme. 

 

Vyrežeme si štvorce s rozmerom 11,5 x 

11,5 cm (tu sú už pripočítané prídavky na 

šev): 

2 x tyrkysový štvorec  

1 x žltý štvorec  

1 x zelený štvorec 

 

Položíme na seba lícom k lícu tyrkysový a žltý štvorec, tyrkysový a zelený štvorec. 

Prešijeme po diagonále (viď obrázok prerušovaná čiara) – po zošití prerežeme 

v strede diagonály (viď obrázok červená čiara).  

Polené štvorce máme pripravené, my však potrebujeme dvakrát polené štvorce. 

DVAKRÁT POLENÉ ŠTVORCE – 7,5 x 7,5 cm bez PNŠ 

Položíme jeden tyrkysovo-žltý polený 

štvorec lícom k lícu na tyrkysovo-zelený 

polený štvorec a prešijeme po diagonále 

(viď obrázok prerušovaná čiara) – po zošití 

prerežeme po diagonále (viď obrázok 

červená čiara).  

Dvakrát polené štvorce máme dokončené. 

Zistíme, že nám vyšiel rozmer cca 9,4 x 9,4 cm, preto ich orežeme na požadovaný 

rozmer 9 x 9 cm s prídavkom na šev. Takto sme naraz vytvorili 4 dvakrát polené 

štvorce, teda presne toľko, koľko potrebujeme. 

 

Ďalší vzor, ktorý potrebujeme ušiť, sú: 

LETIAC HUSI – 7,5 x 3,75 cm.  

Vyrežeme si jeden ružový štvorec s rozmerom 11,5 x 11,5 cm 

a 4 sivé štvorce s rozmerom 6,5 x 6,5 cm.  

Na ružový štvorec si položíme lícom k lícu dva sivé štvorce 

v protiľahlých rohoch a prešijeme po diagonále (viď obrázok 

prerušovaná čiara). Po zošití prerežeme po diagonále (viď 

obrázok červená čiara). Švy zažehlíme.  

Na vzniknutý tvar priložíme lícom k lícu jeden sivý štvorec, 

prešijeme po diagonále (viď obrázok 

prerušovaná čiara). Po prišití 

rozrežeme po diagonále (viď 

obrázok červená čiara). 

Švy zažehlíme.  
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Zistíme, že Letiace husi majú väčší rozmer cca 9,4 x 5,4 cm a preto si rozmer 

upravíme orezaním – nezabúdame na PNŠ – 9 x 5,25 cm.  

Tento postup zopakujem pri farebnosti žlto-sivej letiacej husi. 

 

Rozmer 5,25 cm je pre naše patchwork. pravítko atypický, ale poradíme si – 

snažíme sa držať pravítko presne v polovici medzi rozmerom 5 cm a 5,5 cm   

 

Všetky vzory máme ušité, teraz si vyrežeme jednotlivé dieliky, ktoré nám ešte ostali, 

samozrejme režeme s PNŠ. 

 

4 x biely štvorec 7,5 x 7,5 cm – s PNŠ 9 x 9 cm 

 

 

1 x modrý obdĺžnik 7,5 x 3,75 cm – s PNŠ 9 x 5,25 cm 

 

4 x sivý štvorček 3,75 x 3,75 cm – s PNŠ 5,25 x 5,25 cm 

 

 

 

Máme pripravené všetky dieliky a môžeme ich zošívať  

Poukladáme si ich v správnom poradí – viď obrázok. 

 

Najskôr zošijeme jednotlivé vzory v riadkoch, potom pospájame riadky k sebe 

a získame krásny blok zvaný SEPTEMBER. 

 

Náš deviaty BLOK je dokončený.  

 

 

 

Už teraz sa teším na OKTÓBER   


