
TAŠKA 
S TŘÁSNĚMI
VELIKOST: 37 x 38 cm  
SPOTŘEBA: 0,50 m/140 cm š. bavlněné lát-
ky se zvířecím potiskem, stejné množství 
černé látky a plátna na vyztužení, 
55 x 40 cm černé slabé kůže, 1,40 m černé-
ho popruhu š. 4 cm, 2 velké karabiny, 
1 kovová spona, 2 polokruhy o průměru 
4,5 cm, 2x zapínání s magnetem, 4 velké 
nýty průchodky

Z látky s potiskem a plátna nastříháme 
přední a zadní díl, přední díl nižší o 5,5 cm 
široký lem, z černé látky nastříháme přední 
a zadní díl, 2 kapsy 21 x 23 cm, vše s pří-
davky 1,5 cm na švy. Z kůže nastříháme 
3 pruhy 14 x 39 cm, horní lem 41 x 8,5 cm 
a 2 proužky 11 x 10 cm. Zadní a přední díl 
podložíme plátnem a v kraji prošijeme. Na 
každém koženém pruhu nastříháme z obou 
stran 1 cm široké třásně tak, aby zůstal 3 cm 
široký střed. Takto nastříhané pruhy polo-
žíme na přední díl a 3x prošijeme. Nejdří-
ve středem a pak ještě z každé strany od 
prošitého středu. První třásně začínají po 
sešití tašky těsně u švu. K hornímu okraji 
přišijeme kožený lem, na šíři patky od švu 
z lícové strany prošijeme a připevníme nýty. 
Na dílech tašky sešijeme rohy, díly položíme 
lícem na sebe, sešijeme a obrátíme. Horní 
okraje kapes 2x podehneme a prošijeme, 
kapsy založíme a přišijeme na podšívkové 
díly. Podšívku sešijeme stejným způsobem 
jako tašku. Proužky kůže přeložíme na polo-
vinu, okraje založíme proti sobě na šíři 4 cm 
a oba kraje proužku 2x prošijeme. Podšív-
ku vložíme do tašky, okraje tašky a pod-
šívky založíme proti sobě, mezi ně vložíme 
k bočním švům přeložené kožené proužky 
s navléknutým polokruhem a vše prošijeme. 
Jeden konec popruhu provlékneme přes 
střed spony, podehneme a prošijeme. Dru-
hý konec provlékneme karabinou, opět spo-
nou, druhou karabinou a konec přišijeme. 
Popruh připneme k tašce.
A – přední a zadní díl tašky


