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TAŠKA KYTARA
VeLikOSt: 39 x 29 cm 
SPOtřeBa: 0,50 m/140 cm š. 
maskáčové bavlněné látky, 
0,40 m/140 cm š. černé látky 
na podšívku, 30 x 70 cm světle 
zelené látky, kousek tmavo-
zelené a černé, lepicí vlizelín, 
oboustranně lepicí vlizelín, 
ronar (velmi tuhý vlizelín), 
fólie Penefol (polyethylénová 
fólie), zdrhovadlo černé 30 cm 
a s kovovými zouky 18 cm, kousek 
prádlové gumy, kédr (paspule 
z PVc), 1,5 m černého šikmého 
proužku, 1,70 m popruhu š. 3 cm, 
9 malých nýtů a 3 velké, 3 druky 
(kroužky), karabina, průvleková 
spona, kovový trojúhelník 
o straně 3 cm, spona 3 cm š., 
přívěsek hvězdička, ozdobný 
kovový díl, zelené a hnědé nitě, 
čtvrtka, tužka
tecHnika: aplikace

Střihové díly nakreslíme na čtvrt-
ku a vystřihneme šablony. Z látky 
na podšívku nastříháme přední 
a zadní díl tašky. Z bavlněné lát-
ky nastříháme 2 díly o něco větší 
než je šablona tašky a podlepíme 
je vlizelínem. Na oboustranně le-
picí vlizelín nakreslíme zrcadlově 
ozdobný tvar kytary. Nažehlíme 
na světle zelenou látku a vystřih-
neme. Na podlepený díl obkreslí-
me tvar tašky. Na díl tašky nažeh-
líme zelený ozdobný díl. Díl tašky 
podložíme ronarem, který položí-
me nelepivou stranou na rub dílu 
a přišpendlíme. Hustým obšíva-
cím stehem zelený díl obšijeme. 
Stejným způsobem si připravíme 
z černé látky kolečko o průměru 
11 cm, z tmavozelené díl pod stru-
ny a obdélník 9 x 2 cm. Umístíme 
na díl a obšijeme. Díl pod struny 
prošijeme vodorovně zelenou nití 
a hnědou vyšijeme struny. Z rubu 
si zakreslíme umístění kapsy 
a v ronaru vystřihneme  otvor 1,5 
x 16,5 cm. Z lícové strany přiložíme 
zelený díl na kapsu 23 x 46 cm. Líc 
kapsy položíme na líc předního 
dílu tak, aby do kraje přečníva-
lo cca 5 cm a dlouhá část kapsy 

směřovala do kytary. Těsně vedle 
ronaru prošijeme v okénku ob-
délník. Středem prošitý obdélník 
prostřihneme, konce nastřihneme 
do růžků. Kapsu otvorem protáh-
neme do rubu, urovnáme a otvor 
prostehujeme. Do otvoru vložíme 
zdrhovadlo, nejdříve přišijeme 
část blíže středu kytary. Kapsu 
přeložíme na polovinu a přišijeme 
druhou část zdrhovadla. Sešijeme 
horní a spodní okraje kapsy. Nýty 
dozdobíme přední stranu tašky. 
Na druhý podlepený díl, na rub 
obkreslíme tvar kytary. Z ronaru 
vystřihneme tvar kytary po obvo-
du o 1 cm menší, položíme nele-
pivou stranou na rub zadního dílu 
a prošijeme do kosočtverců. Ze 
zelené látky ustřihneme na kapsu 
díl 36 x 25 cm, přeložíme na polo-
vinu (18 x 25 cm), sešijeme, jedna 
delší strana zůstane volná. Obrá-
tíme, horní okraj 2x podehneme, 
prošijeme. Tunýlkem provlékneme 
gumu, stáhneme a kapsu přiši-
jeme na zadní díl podšívky. Pod-
šívku s kapsou přiložíme rubem 
na rub zadního dílu tašky a v kraji 
přišijeme, stejným způsobem při-
šijeme podšívku na přední díl. 
Z bavlněné látky nastříháme 2x 
šikmý proužek 3 x 131 cm a kédr 
ve stejné délce. Kédr potáhneme 
šikmým proužkem a přišijeme z lí-
cové strany, po obvodu předního 
a zadního dílu. Z vrchní a podšív-
kové látky nastříháme 2 proužky 
na všití zdrhovadla 32 x 5 cm, 2 
boční dílky 10 x 7 cm, boční díl taš-
ky 7 x 90 cm a 2 poutka 24 x 12 cm, 
vše podlepíme vlizelínem. Proužek 
z vrchní látky a podšívky položíme 
lícem na sebe, mezi ně všijeme 
jednu část zdrhovadla, stejně vši-
jeme druhou část, obrátíme a z lí-
cové strany co nejblíže zoubků 
prošijeme. Zdrhovadlo zapneme 
a oba konce proužků se zdrhova-
dlem všijeme mezi malé boční díl-
ky. Do bočních dílků vložíme ronar 
o 1 cm užší z každé strany, kolem 
dokola prošijeme a sestřihneme 
na š. 7 cm. Okraje poutek sežehlí-
me do středu a ještě na polovinu, 
prošijeme. Provlékneme kovovými 
díly a prošijeme. Do bočního dílu 

podšívky všijeme ronar o 1 cm 
užší. K bočním dílkům přišijeme 
poutka tak, aby jedno bylo dlou-
hé 7,5 cm a druhé 2,5 cm. Díl se 
zdrhovadlem a poutky všijeme 
mezi boční vrchní díl a podšívko-
vý. Boční díl je po sešití dlouhý 
89 cm. Boční část tašky přiložíme 
lícem na líc předního dílu tašky 
tam, kde máme přišitý kédr a při-
šijeme. Zdrhovadlo je umístěné 
v polovině obloučků tašky. Stejně 
přišijeme zadní díl, švy začistíme 
černým šikmým proužkem a tašku 
obrátíme. Z vrchní látky nastříhá-
me 2x díl B, 1x ze světle zelené 
a díly podlepíme vlizelínem. Díl-
ky z vrchní látky položíme lícem 
na sebe, podložíme vatelínem, 
sešijeme, obrátíme a vyžehlí-
me. Zelený dílek podložíme fólií 
o 0,5 cm po obvodu menší a při-
pevníme kovovou ozdobu. Pruh 
látky na ucho sešijeme, obrátíme, 
tunýlkem provlékneme popruh. 
Ustřihneme 34 cm potaženého 
popruhu, provlékneme karabi-
nou, přeložíme na polovinu. Při-
pevníme 3 nýty, prošijeme pod 
karabinou a boční strany. Popruh 
přišijeme na líc horní části dílku 
B, na spodní část přišijeme ucho. 
Přiložíme zelený dílek, švové pří-
davky založíme do rubu pod fó-
lii a v kraji prošijeme. Druhý ko-
nec ucha provlékneme sponou, 
očkem, opět sponou, konec zalo-
žíme a prošijeme. 

a – zadní díl, přední  
s vyznačeným členěním
B – dílek na popruh   
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