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Obal na dětskOu kytaru
VeLikOst: 35 x 96 cm – porovnejte 
a upravte si jej podle vlastního 
nástroje

cO BUDete POtřeBOVAt: 1,30 
m/140 cm š. modré džínoviny 
s patchworkovým vzorem, 1 
m/140 cm š. bavlněné pruhované 
na podšívku, 0,35 m/140 cm š. 
se vzorem na kapsu, kousek 
béžové s notovým vzorem, vatelín 
na výztuž, lepicí vlizelín, 1,60 m 
popruhu š. 5 cm, 0,40 m prádlové 
gumy, 2x zdrhovadlo 70 cm a 1x 
35 cm, 4x karabinku, 3x kovový 
kroužek, balicí papír, tužku, mizící 
fix, špendlíky

kytaru položte na balicí papír 
a tužkou obkreslete její tvar. Šířku 
krku nadhodnoťte, vodítkem 
vám bude náš střih. Vyznačte 
si sesazovací body. Zakresle-
te 30 cm vysokou vrchní kapsu 
a na ni umístění aplikace, přišití 
uch a umístění krycího proužku 
na zadním dílu. Vystřihněte šablo-
nu. Předlohu aplikace zvětšete 
na papír a vystřihněte.

Z džínoviny nastříhejte 2x obdél-
ník o kousek větší než tělo kytary, 
boční pruh v délce podle obvodu 
kytary š. 10 cm, vrchní kapsu, 2x 
pruh na popruhy 80 x 10 cm, 2x 
na ucha 45 x 10 cm, 3x na poutka 
6 x 8 cm, lištu na kapsu š. 7,5 cm, 
krycí proužky na zadní díl š. 3 cm.

Z pruhované podšívky nastří-
hejte 2x obdélník na tělo kytary, 
boční díl, podložení vrchní kapsy.

Ze vzorované látky nastříhejte ob-
délník 66 x 45 cm na vnitřní kapsu, 
vše s přídavky 1 – 1,5 cm na švy.

Džínové obdélníky podložte 
vatelínem a podšívkou, prošpen-
dlete. Nakreslete prošití do ko-

sočtverců 8 x 8 cm a na stroji 
prošijte. Na prošité díly položte 
papírový střih a  obkreslete – 
obr. 1. Vystřihněte přední a zad-
ní díl s přídavky 1,5 cm na švy. 
Zakreslete sesazovací značky. 
Stejným způsobem si připravte 
boční díl, který předem sešijte. 
Prošijte ho po délce velkým cik 
cak stehem. Popruh na záda pře-
ložte po délce na polovinu a leh-
ce přežehlete. Rozložte, na jednu 
polovinu položte popruh, na něj 
pruh vatelínu š. 5 cm, přeložte, 
okraje založte proti sobě a prošij-
te. Prošijte také druhý kraj. Stejně 
vypracujte ucha podložená vate-
línem a poutka na kroužky. Sešité 
ucho přeložte po délce na polovi-
nu, kraje sešijte, na obou stra-
nách nechte volné konce dlouhé 
12 cm. Látku s notovým vzorem 
podlepíme vlizelínem a podle 
šablony vystřihněte kytaru. Vrchní 
džínovou kapsu podložte vate-
línem a v kraji prošijte. Na líc 
k hornímu okraji položte jednu 
část zdrhovadla, lícem na líc 
kapsy položte přes zdrhovadlo 
podšívku a sešijte. Obraťte, se-
žehlete a 1,5 cm od kraje prošijte. 
Na kapsu přišijte hustým obnit-
kovacím stehem kytaru. Jeden 
konec ucha založte a přišijte cca 
7 cm od bočního kraje a 2,5 cm 
od přišitého zdrhovadla. K druhé 
části zdrhovadla přišijte jeden 
okraj krycí lišty – obr. 2.

kapsu položte na přední díl, 
po obvodu přišpendlete. Horní 
část zdrhovadla v místě přišití 
lišty přišijte. Lištu přeložte tak, aby 
kryla zdrhovadlo, zažehlete, druhý 
okraj založte do rubu a prošijte. 
Obvod kapsy přišijte. Přišijte druhý 
konec ucha cca 13 cm od prvního. 
Okraje krycího proužku založte 
do rubu, položte ho na zadní díl 
25 cm od konce krku kytary, pod 

něj vložte poutko s kroužkem 
a oba kraje prošijte. Stejně přišijte 
proužky na spodní část obalu – 
obr. 3 a přišijeme druhé ucho.

Vnitřní kapsu přeložte na polovi-
nu rubem na sebe, 2 cm od pře-
hybu prošijte tunýlek, kterým 
provlékněte gumu. Gumu mírně 
stáhněte a konce zapošijte. 
Kapsu položte na rub zadního 
dílu, horní boční okraje přišpen-
dlete – obr. 4. Kapsu sestřihněte 
podle tvaru zadního dílu a přišij-
te. Na rubovou stranu předního 
dílu položte 1 část zdrhovadla, 
proužek zdrhovadla na okraj dílu, 
konec proužku podehněte a při-
šijte. Stejně přišijte druhé zdrho-
vadlo, jezdce končí u sebe – obr. 
5. Na konec každého zdrhovadla 
přišijte proužek džínoviny 6 x 
3 cm, který vám pomůže při sešití 
bočního dílu s předním – obr. 6. 
Druhou část zdrhovadla přišijte 
stejným způsobem na rub boční-
ho dílu – obr. 7. Šikmý proužek 
z džínoviny na zakrytí švu, přišijte 
lícem na líc bočního dílu na prou-
žek zdrhovadla, těsně vedle 
všití. Přehněte, okraj podehněte 
a ručně přišijte. Sešijte zbývají-
cí boční část s předním dílem, 
švové přídavky jsou na lícové 
straně. Rubem k rubu všijte zadní 
díl, sesazovací značky musí být 
přesně na sobě – obr. 8,  švo-
vé přídavky sestřihněte. Šikmý 
proužek z džínoviny přišijte lícem 
na líc předního dílu, na druhý 
proužek zdrhovadla – obr. 9 – 
a pokračujte po obvodu celého 
pouzdra. Proužek přehněte přes 
švové přídavky, okraj podehněte 
a ručně přišijte. Vytvořte lem š. 
1 cm. Stejným způsobem začistěte 
šikmým proužkem švové přídavky 
zadního dílu. Na konce popruhů 
navlékněte karabinu, přehněte 
3 cm a prošijte. 
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