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DRÁŽĎANSKÝ TANIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento krásny blok má svoj jedinečný postup. Pre jeho vytvorenie 

potrebujeme šablónu, ktorú som pre Vás pripravila v mierke 1:1  

 

Celý postup si vysvetlíme na priloženom obrázku, jeden kus vzoru 

budem nazývať LUPIENOK: 

Podľa priloženej šablóny si vyrežeme 

z každej farby 4 kusy LUPIENKOV.  

Na šablóne sú vyznačené rozmery 

v centimetroch. Je na nás, aký veľký 

chceme Drážďanský tanier ušiť.  

Pre projekt 12 do tucta pre 

začiatočníkov, odporúčam rezať 

rozmer 13 cm + prídavok na šev 

(ďalej len PNŠ). Na šablóne sú 

vyznačené prerušovanou čiarou PNŠ 

(po bokoch) – my si prispôsobíme 

dĺžku jedného LUPIENKU na 13 cm 

a preto nezabudneme orezať  na 

vrchu aj s PNŠ.  

Orezané LUPIENKY si preložíme na polovicu lícom k lícu každý osobitne a prešijeme 

v hornej časti na šírku PNŠ (viď obrázok hore – prerušovaná čiara). Všetky takto 

pripravené LUPIENKY si pretočíme na lícnu stranu a švy ROZžehlíme.  
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LUPIENKY si rozložíme podľa poradia, v akom ich budeme zošívať.  

Zakaždým zošívame tak, že si priložíme LUPIENKY lícom 

k lícu a prešijeme, rozžehlíme švy a pokračujeme ďalším 

LUPIENKOM. Ukončíme tento vzor prišitím posledného 

LUPIENKU k prvému. 

 

Teraz si potrebujeme vyrezať podklad pre náš vzor.  

Aby krásne vynikol použijeme kontrastnú farbu látky, 

v našom prípade bude BIELA.  

Rozmer štvorca 31,5 x 31,5 cm.  

Na vyrezaný štvorec si položíme ušitý vzor, prichytíme si 

ho o spodnú látku špendlíkmi, lepidlom ... tým, čo nám 

najviac vyhovuje ... tak, aby sa pri šití neposunul.  

Šijeme po obvode celého vzoru obyčajným rovným 

stehom.  

Aby náš blok bol dokončený, potrebujeme si ušiť stredový 

kruh.  

Vystrihneme si dva kruhy (priemer kruhu závisí od nás, 

aký efekt chcem dosiahnuť) – v našom prípade použijeme 

rozmer, kde priemer kruhu bude mať 4 cm po ušití. 

Nezabudneme na PNŠ – priemer kruhu = 5,5 cm (viď 

obrázok).  

Vyrezané kruhy otočíme k sebe lícom k lícu a prešijeme 

po celom obvode dookola. Okraje ušitého kruhu po 

častiach nastrihneme. Z jednej strany látku v kruhu 

narežeme (viď obrázok) a cez takto vytvorený otvor 

pretočíme ušitý kruh na lícnu stranu. Prežehlíme a kruh 

priložíme do stredu prišitého vzoru na bielom podklade.  

Kruh prešijeme po obvode jednoduchým rovným stehom. 

Máme dokončený blok, zvaný DRÁŽĎANSKÝ TANIER.  

 

Šablónu si stiahnite tu – ŠABLÓNA  DRÁŽĎANSKÝ TANIER 

http://www.gitart-hm.com/fotky38738/BLOKY/ablona_Draansk_tanier1.pdf

