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VYŠÍVANá dekA
VeLikOSt: 15 x 15 cm 
SPOtřeBa: smetanové plátýnko, 
lepicí vlizelín, vyšívací bavlnky, 
tužka, na obrázek srpen – bílá, 
fialová, červená a azurově 
modrá plsť; na září – červená, 
růžová, fialová, modrá, světle 
a tmavě hnědá, oranžová, 2 
odstíny zelené plsti, kousek 
polyesterového rouna
tecHnika: aplikace, přední, 
zadní, obšívací, kopretinový, 
uzlíčkový, křížkový a plný steh

Na každý obrázek nastříháme 
z plátýnka díl 18 x 18 cm a podle-
píme ho vlizelínem. Na plátýnko 
nakreslíme lehce tužkou čtverec 
o stranách 15 cm a podle předlo-
hy do čtverce namalujeme motiv 

obrázku. Z plstí nastříháme dílky 
na aplikaci.    

OBrázek SrPen
Obšívacím stehem přišijeme moře 
a zadním stehem vyšijeme vlnky. 
Předním stehem přišijeme fialový 
slunečník, na něj bílý dílek a při-
šijeme červenou osušku. Zadním 
stehem vyšijeme nohu slunečníku, 
kraj pláže, plážový domek, racky 
a nápis. Uzlíčkovým vyšijeme zrnka 
písku, kopretinovým hvězdice. Vyši-
jeme trávu a ostatní detaily. 

OBrázek září
Zadním stehem přišijeme kmen 
a korunu stromu, červený díl školy 
a na něj oranžové dveře. Předním 
stehem přišijeme cestu a kopeč-
ky trávy, které vycpeme kouskem 
rouna. Kraje cesty a koruny stromu 

přišijeme ještě obšívacím stehem. 
Zadním, křížkovým a rovným ste-
hem přišijeme díly střechy. Před-
ním a zadním vyšijeme krajinu, ob-
lak, ptáčky, okna a nápisy, komín 
plným stehem. Kopretinovým květ 
a listy, uzlíčkovým trávu a jablíčka 
na stromě.
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FRANCOUZSKÝ UZLÍK
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...vytáhněte jehlu z bodu a, 
nit oviňte kolem jehly proti směru 
hodinových ručiček...

...nit oviňte ještě jednou stejným 
směrem, stále držte jehlu nad prací...

...stáhněte smyčky ke špičce jehly 
a tu vpíchněte zpět do místa vpichu
(bodu a), protažením vytvoříte uzlík.

na předloze zakreslen „puntíkem“



www.praktickázena.cz  © 2013 Sanoma Media Praha | Určeno pouze pro osobní užití, nikoli komerční účely!

PŘEDLOHA PRO VÁS  Vyšívaná deka
Praktická žena | SrPen–září 2013 | Strana 42–43

FRANCOUZSKÝ UZLÍK

1 2 3

a a

a

...vytáhněte jehlu z bodu a, 
nit oviňte kolem jehly proti směru 
hodinových ručiček...

...nit oviňte ještě jednou stejným 
směrem, stále držte jehlu nad prací...

...stáhněte smyčky ke špičce jehly 
a tu vpíchněte zpět do místa vpichu
(bodu a), protažením vytvoříte uzlík.

na předloze zakreslen „puntíkem“


