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TAŠKA ZE SVETRU  
VelikoSt: 47 x 42 cm
SPotŘeBa: velký starý svetr 
se vzorovanými čtverci, šedý 
melírovaný svetr, 0,50 m/140 cm 
š. slabé černé džínoviny 
na podšívku, kousek krejčovského 
plátna, 1,80 m černého popruhu 
š. 3 cm, 2 mosazné karabiny 
a průvleková spona, 6 mosazných 
déček, 1,20 m černého koženého 
pásku š. 3 cm, 8 mosazných nýtů, 
kovové zdrhovadlo dlouhé 40 cm, 
7 x 4 cm černé koženky
tecHnika: plstění za mokra

Zadní díl svetru se čtverci vypere-
me a vysrážíme v pračce na 90 °C. 
Povrch se zaplstí. Vyndáme z prač-
ky a necháme na rovné ploše 
uschnout. Ze svetru potom nastří-
háme přední díl tašky 49 x 47,5 cm, 
stejný díl nastříháme z šedého 
svetru na zadní díl, na horní okraj 
dílů využijeme pevný kraj nápletu. 
Z černé džínoviny nastříháme 2x díl 
podšívky 47 x 42,5 cm, 2 kapsy 21 x 
29 cm, 2x podsádku 47 x 5 cm, kte-
rou nastříháme také z plátna, vše 
s přídavky 1,5 cm na švy. Díly tašky 
položíme lícem na sebe a sešije-
me. Pro dno odšijeme 9 cm široké 
rohy. Tašku obrátíme, složíme dno 
a kousek od přehybu na předním 
a zadním díle prošijeme. Horní 
okraj kapes založíme, podehneme 
a prošijeme. Kapsy založíme a při-
šijeme na díly podšívky. Podsádky 
podložíme plátnem a v kraji pro-
šijeme. K dílům podšívky přišije-
me podsádku, současně všijeme 
od středu dílu na obě strany 30 cm 
dlouhou část zdrhovadla, zbytek 
zůstane volný. Konec zdrhovadla 
všijeme do přeloženého proužku 
koženky. Díly podšívky sešijeme 
stejně jako tašku. Podšívku vloží-
me do tašky, horní okraj podšívky 
založíme. Mezi podšívku a tašku 
vložíme poutka z popruhu s nav-
lečenými déčky a vše prošijeme. 
Z pásku uřízneme 2 ucha, provlék-
neme déčky a připevníme nýty. 
Karabinami a sponou protáhneme 
popruh a konce prošijeme.


