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QUILTOVANÁ VÝŠIVKA 

VÁŢKA 

 
Naša VÁŢKA 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.  

 

Ako si pripraviť látku pred prácou? 
Skôr, ako začneme pracovať, odporúčam predprať látky ... môžeme v práčke, alebo 
len namočíme do horúcej vody (následne prepláchneme v studenej) ... záleží od 
toho, ako súrne látku potrebujeme. Predídeme tak prípadnému zrážaniu, či púšťaniu 
prebytočných farieb. Látku spevníme škrobom z rubovej strany – ideálny je škrob 
v spreji z DM. Škrob látku nielen spevní, ale aj vyrovná všetky „krkvance“ po ručnom 
žmýkaní.  
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 môţeme pouţiť:  
1. nažehľovací vlizelín - na tenšiu taštičku 

2. trhací stabilizátor 1815-90 - pripomína papier, ten použijeme na spevnenie pod 
nažehľovací vlizelín 

3. strihací stabilizátor SMS 60-B - keď chceme použiť výšivku na tričko - resp. 
elastickú látku 

4. vatelín – VALTHERM 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 

https://www.gitart-hm.com/TRHACI-1815-90-d2352.htm
https://www.gitart-hm.com/SMS-60-B-d2226.htm
https://www.gitart-hm.com/VALTHERM-80-d2182.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
https://1.bp.blogspot.com/-1kqZ6CON29M/WYCdpOaWJRI/AAAAAAAABSg/dy7janJQKsMEgW1Xw4Zut2hKGaCv_2LQgCLcBGAs/s1600/v%C3%A1%C5%BEka.jpg
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6. Nenažehľovaciu výstuhu - RONOLIN - je podobný RONOFIXU, ale nenažehľuje sa 
- na kabelku, alebo pevnejšiu tašku 

7. keď použijeme APLIKÁCIU - obojstranný vlizelín - FIX 30/90  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzor máme 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 kreslené hrubšou líniou si prešijeme viackrát, tým nielen zvýrazníme 

jednotlivé tvary, ale zároveň zamaskujeme prípadné nedostatky 😀 Plôšky vypĺňame 

jednoduchým quiltovaním, podľa vlastnej fantázie. 
 

Výsledok bude zaručene unikátny. 
Vážku máme dokončenú, môžeme ušiť výrobok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gitart-hm.com/NENAZEHLOVACIA-VYSTUHA-c4_145_3.htm
http://www.gitart-hm.com/RONOLIN-100-d126.htm
https://www.gitart-hm.com/FIX-30-90-d2232.htm
https://gitart-hm.blogspot.sk/2017/06/quiltovana-vysivka.html
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Už teraz sa teším na Vaše Váţky a výrobky z nich 😊 

 
A takto vyzerá hotový výrobok. 

Jednoduchá taštička na bavlnky. 
 

Autor: Gita Kolačkovská 
Taštička na bavlnky: Vážka 

Materiál: látka – DQS – BROWN - 310 
Nite – Amann Belfil-s - 0428, Amann Multicolor 40 - 9978 

 

http://www.gitart-hm.com/DQS-BROWN-310-d507.htm
http://www.gitart-hm.com/BELFIL-S-0428-d34.htm
http://www.gitart-hm.com/ISACORD-40-MULTICOLOR-9978-d326.htm
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