
PRUHOVANÁ 
KABELKA
VELIKOST: 40 x 33 cm 
SPOTŘEBA: 0,60 m/140 cm š. pevné šedé 
látky s černými proužky, stejné množství 
plátna na podložení, 0,45 m/140 cm š. 
šedé látky na podšívku, černá koženka, 
zdrhovadlo dlouhé 40 cm, černá ucha 
(www.stoklasa.cz), tyrkysová, zelená, 
šedá, fuchsiová a 2 odstíny fialové elas-
tické stuhy š. 1,5 cm, tyrkysové a fialové 
flitry

Z pruhované látky nastříháme přední a zad-
ní díl, dno a 2x sedlo, přední a zadní díl po-
ložíme na látku šikmo, díly nastříháme také 
z plátna, z podšívky dno, přední a zadní díl, 
2 kapsy 25 x 21 cm, vše s přídavky 1,5 cm 
na švy. Podšívkové díly jsou o 5 cm vyšší než 
látkové a podšívka je bez sedla.   Z kožen-
ky nastříháme 2x podložení 5,5 x 40 cm, 4x 
pruh pro všití ucha 9 x 23 cm, 4x proužek 
pro všití zdrhovadla 27 x 3 cm. Díly kabely 
podložíme plátnem a okraje prošijeme. Na 
díly našijeme stužky, barvy střídáme dle fan-
tazie. Na jeden díl sedla přišijeme na stužky 
proužek s flitry. K přednímu i zadnímu dílu 
přišijeme sedlo. K přednímu dílu přišijeme 
dno a potom přišijeme zadní díl. Obrátíme 
na líc, dno v sešití složíme a 0,75 cm od pře-
hybu prošijeme, tím zpevníme tvar kabely. 
Založíme a prošijeme horní okraj kapes, 
kapsy po obvodu založíme a přišijeme na 
podšívkové díly. Mezi 2 proužky koženky vši-
jeme vždy polovinu zdrhovadla. Konec zdr-
hovadla všijeme do přeloženého proužku 
koženky 6 x 3 cm. K hornímu okraji předního 
a zadního dílu podšívky přišijeme podlože-
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ní z koženky a současně všijeme proužky se 
zdrhovadlem. Podšívkové díly sešijeme. Dva 
pruhy na ucho položíme rubem na sebe, 
krátké okraje založíme proti sobě a prošije-
me. Sešitý pruh provlékneme otvorem ucha. 
Podšívku vložíme do kabely, horní okraje za-

ložíme proti sobě, mezi vložíme pruhy s uchy 
a vše 1 cm od kraje prošijeme. 

A – přední, zadní díl
B – sedlo
C – polovina dna


