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KLEOPATRIN VEJÁR 

 

 

 

 

 

Vytvoríme si jeden blok.  

Potrebujeme:  

1. látky podľa vlastného výberu – 3 farby. Ja som si 

vybrala béžovú, tyrkysovú a hnedú zo svojich 

obľúbených látok od amerického výrobcu NORTHCOTT – 

Toscana (sú fantastické na dotyk, páči sa mi ich dizajn – 

batika a vynikajúco sa s nimi pracuje): 

 Taupe  - pás látky 10cm x 110cm 

 Espresso - pás látky 10cm x 110cm 

Bermuda Breeze - pás látky 10cm x 110cm 

 

2. vzor predkreslený ako šablónu na papieri: 

Súčasťou návodu je šablóna, ktorú si potrebujeme 

vystrihnúť (viď príloha). Podľa nej si na látky predkreslíme 

požadovaný tvar, nezabúdame na prídavok na šev.  

Na obrázku sú farby látok označené veľkým tlačeným 

písmenom, v tomto prípade: 

A – krémová farba – Taupe 

B – hnedá farba – Espresso 

C – tyrkysová farba – Bermuda Breeze  

Číslom sú označené jednotlivé šablóny podľa poradia ako 

ich prišívame.  

 

 

 

http://www.webareal.sk/gitart-hm/NOTHCOTT-TOSCANA-c4_91_4.htm
http://www.webareal.sk/gitart-hm/NOTHCOTT-TOSCANA-c4_91_4.htm
http://www.webareal.sk/gitart-hm/TOSCANA-TAUPE-d20.htm
http://www.webareal.sk/gitart-hm/TOSCANA-ESPRESSO-d6.htm
http://www.webareal.sk/gitart-hm/TOSCANA-BERMUDA-BREEZE-d2.htm
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POSTUP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Látky máme preložené lícom k lícu, aby sme 

strihali/rezali jeden vzor súčasne na dve látky.  

Šablónu prikladáme na farbu látky podľa písmen.  

Obkreslíme ju fixou na látku , prípadne ceruzou, perom, 

kriedou ...  

Pri rezaní/strihaní nezabúdame na prídavok na šev. 

2. Máme vyrezaný celý vzor podľa šablóny, uložíme si 

v poradí podľa čísel a takto zošívame.  

Usporiadame ich do troch skupín, celkov, ktoré zošívame 

samostatne. 

 

PRVÝ CELOK – pozostáva z 1A, 2B, 3C, 4B, 5C  

DRUHÝ CELOK – 6A, 7C a 8B 

TRETÍ CELOK – 9A a 10C 

 

 

 

 

 

 

http://www.webareal.sk/gitart-hm/BIELA-FIXA-d140.htm
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3. Začíname PRVÝM CELKOM: 

Budeme šiť obe strany vzoru súčasne. 

Preložíme si 1A a 2B lícom k lícu a zošijeme tak, ako vidíme na obrázku. Šev rozžehlíme. Pripravíme si 

3C a prišijeme ho k 2B. Šev zakaždým rozžehľujeme. K 3C prišijeme 4B a pokračujeme prišitím 5B. 

Tým sme ukončili prvý celok.  

Obe strany vzoru prišijeme k sebe 

 

 

 

 

 

 

4. Pokračujeme DRUHÝM CELKOM: 

K 6A prišijeme 7C a pokračujeme prišitím 8B. Tým sme ukončili druhý celok. Priložíme ho k prvému 

celku a prišijeme. 
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5. Vzor dokončíme TRETÍM CELKOM – prišijeme 9A a 10C. Tieto priložíme k druhému celku 

a zošijeme. Máme krásny blok zvaný KLEOPATRIN VEJÁR. 

 

Je už len na nás a našej fantázii, ako budeme pokračovať, koľko rovnakých blokov si ušijeme, či 

budeme meniť farebnosť, otáčať ich ľubovoľne ... 

 

Teším sa na Vaše bloky  
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PRÍLOHA:  Strih na šablónu  KELOPATRIN  VEJÁR  v rozmere celého bloku 20 x 20 cm 

 

 


