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TAŠKA NA 
KRÁLÍČKA
VELIKOST: 27 x 16,5 cm, výška 23 cm  
SPOTŘEBA: 0,50 m/140 cm š. vzorované 
prošívané látky, podložené vatelínem 
a podšívkou, 0,25 m/140 cm š. 
starorůžové šusťákové látky, kousek 
gumy š. 2 cm, 6 tmavě hnědých 
knoflíčků, 2 béžové, 15 x 17 cm síťoviny 
(např. fasádní perlinka), obdélníček 
6 x 4 cm z plastových desek, plastová 
deska na výztuž dna, 1,10 m béžového 
popruhu š. 3,5 cm, dvoudílná plastová 
spona   

Z prošívané látky nastříháme díl tašky 42 
x 49,5 cm, na víko díl 26 x 25 cm a 2 tva-
rované díly B, ze starorůžové dno 43,5 x 
23 cm, vše s přídavky 1 cm na švy. Z pro-
šívané látky nastříháme ještě 2 kapsičky 
8,5 x 8 cm a 9,5 x 9 cm s přídavky 0,75 cm, 
u horního okraje bez přídavku. Díl tašky 
přeložíme na polovinu, vyznačíme střed 
dna. Středem na střed dna přiložíme rů-
žový díl, dno středem prošijeme, dlouhé 
okraje podehneme a přišijeme. Horní 
okraj kapes začistíme proužkem růžové 
látky a vytvoříme 1 cm široké lemy. Na 
spodním okraji kapes složíme a odšijeme 
rohy. Kapsu položíme lícem na líc dílu taš-
ky a přišijeme spodní stranu, kapsu obrá-

tíme směrem nahoru. Boční strany pode-
hneme a z lícové strany přišijeme. Stejně 
přišijeme druhou kapsu, přišijeme 2 kous-
ky gumy a vytvoříme 3,5 cm dlouhá pout-
ka. Díl tašky přeložíme lícem na sebe, na 
levé straně vystřihneme podle střihu otvor 
a boční stranu sešijeme. Otvor začistíme 
1 cm širokým lemem z růžové látky. Seši-
jeme druhou boční stranu tašky, obrátíme 
na líc. Rovný okraj tvarovaných dílů víka 
založíme do rubu a prošijeme. Díly všije-
me k dílu víka 1 cm od dlouhého okraje. 
Druhý okraj dílu přeložíme lícem na líc, 
odšijeme krátké strany, obrátíme. Víko při-
ložíme středem na střed zadní strany taš-
ky a přišijeme. Horní okraj tašky začistíme 
hustým obnitkovacím stehem, založíme do 
rubu a prošijeme. Prošijeme přední stra-
nu a tvarované strany víka kousek od švu, 
současně všijeme poutka 0,75 cm š. pro 
knoflíky. Plastový obdélníček přišijeme na 
přední stranu víka, jednu krátkou stranu 
necháme volnou. Hrany tašky složíme, do 
hloubky 3 cm od horního kraje za 2 mm 
prošijeme. Na boční straně s otvorem vy-
šijeme dírky, na druhou stranu přišijeme 
popruh. Konce popruhu předem zatavíme 
nad plamenem svíčky. Na zadní stranu 
tašky přišijeme 3 cm široké poutko s navle-
čeným jedním dílem spony. Boční strany 
tašky rozložíme, šev je na středu dna, rohy 
přehneme tak, abychom vytvořili 16,5 cm 
široké dno. Rohy přišijeme pomocí knoflí-

ku. Všechny strany dílu síťoviny začistíme 
látkou, vytvoříme 1 cm široké lemy. Síťku 
vložíme do tašky a podle dírek si pozna-
číme umístění knoflíků. Na tašku a síťku 
přišijeme knoflíky. Síťku připneme do ot-
voru. Z plastové desky uřízneme na dno 
díl 25 x 16 cm, na boční stranu 16 x 17 cm 
a potáhneme látkou. Dno vložíme do taš-
ky a horní rohy bočního dílu přišijeme ruč-
ně na boční stranu tašky. Na druhý konec 
popruhu navlékneme druhou část spony.
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A – boční část s otvorem
B – tvarovaný díl víka
C – přední díl s kapsami 


