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KABELKA SE 
SRDÍČKY
VELIKOST: průměr 23 cm 
SPOTŘEBA: 0,25 m starorůžové látky, 
růžový flíz, starorůžová umělá kožešinka 
a pletací vlna, zdrhovadlo 25 cm dlouhé 
s černo stříbrným látkovým proužkem, 
2 kovové polokroužky průměr 4 cm, 
nalepovací kamínky, flitrové srdíčko, 
knoflík kytička, sakon na podlepení, joko 
na podložení, lepidlo zn. Tenyl   

Rozměry střihových dílů jsou s přídavky 
1 cm na švy. 
Z růžové látky nastříháme kruhový přední 
a zadní díl o průměru 25 cm, na boční díl 
pruh 5,5 x 46 cm a dílek 5,5 x 4 cm, 2 prouž-
ky pro všití zdrhovadla 3,5 x 26 cm, na ucho 
pruh z růžové látky a flízu 7,5 x 76 cm a 2 

růžové proužky 7,5 x 10 cm, na podšívku 
z růžové látky přední, zadní a boční díl 5,5 
x 48 cm, z joka přední díl, z kožešinky boční 
díl 5,5 x 46 cm a z flízu srdíčko. Přední, zad-
ní a boční díl podlepíme sakonem. Přední 
díl podložíme jokem a v kraji prošijeme. 
Smetanovou nití prošijeme 2 srdíčka, vnitřní 
a vnější obvod druhého srdíčka prošijeme 
tmavě růžovou nití 0,5 cm od prošití a na 
střed přilepíme srdíčko z plsti. Přilepíme 
třetí flitrové srdíčko a přišijeme knoflík ky-
tičku. Proužky š. 3,5 cm přeložíme na polovi-
nu a mezi všijeme zdrhovadlo tak, aby cca 
0,75 cm látkového proužku bylo vidět. Část 
zdrhovadla zůstane volná. K začátku zdrho-
vadla přišijeme malý boční dílek. Proužky 
š. 7,5 cm přeložíme, okraje založíme proti 
sobě na š. 3 cm a prošijeme. Na boční díl 
položíme kožešinku a kraje prostehujeme. 
K proužkům se zdrhovadlem přišijeme 

boční díl s kožešinkou, současně všijeme 
přeložené proužky s navlečenými polo-
kroužky. Sešitý boční díl všijeme mezi před-
ní a zadní díl, kabelku obrátíme. Stejným 
způsobem sešijeme díly podšívky. Podšívku 
vložíme do kabelky, látkové proužky ručně 
přišijeme na proužky zdrhovadla. Látkový 
pruh na ucho přeložíme, okraje založíme 
proti sobě, založíme také krátké strany 
a ucho prošijeme. Pruh z flízu sešijeme, ob-
rátíme. Flízové ucho položíme na látkové, 
na jedné straně konce sešijeme k sobě. 
Provlékneme polokroužkem, druhý konec 
provlékneme druhým polokroužkem a kon-
ce ucha sešijeme k sobě. Flízové ucho na 
pěti místech ručně přišijeme na látkové a  
nalepíme 5 kamínků. Kamínky nalepíme 
také dovnitř prošitého srdíčka a k hornímu 
kraji kabelky. Z vlny vyrobíme bambulku 
a přivážeme na jezdec zdrhovadla. 


