Návod na kabelku
s všívaným,
ozdobným rámečkem

Na výrobu této kabelky budete potřebovat:
2x dle střihu - hlavní látku na přední a zadní stranu (případně 1x látkový panel s
obrázkem a 1x zadní stranu hodící se k motivu, příp. Jednobarevnou látku v barvě
přední strany.
2x dle střihu – podšívkovou látku. Nejlepší je nějaká bavlněná látka, která se
netřepí. Volím 100% bavlnu, hodící se motivem k přední / hlavní látce.
2x dle střihu - vatelín, rouno (ronolin bílý 80g/m2 – 120g/m2) = výplň na přední a
zadní stranu kabelky (pod hlavní látku) + 2x dle střihu obyčejnou bavlněnou látku,
která stejně nebude vidět. Je to zadní strana pod vatelínovou výplň (nejlepší 100%
jednobarevná bavlněná látka).
2x dle střihu – Ronar fix, ronoplast nebo novopast – bílý (100 + 18 g/m2 nebo 80 +
18 g/m2), či můžete použít silnější vlizelín = výztuhu, kterou budeme dávat do
podšívky + 2x dle střihu obyčejnou bavlněnou látku, která nebude vidět. Opět je
nejvhodnější 100% jednobarevná bavlněná látka. Je to látka, na kterou budeme
nažehlovat výztuhu. Výztuhu nenažehlujte přímo na podšívkovou látku, mohla by se
po zažehlení krabatit, a výsledek by nebyl pěkný. Proto doporučuji nažehlit výztuhu
na bavlněnou látku, která bude z druhé strany podšívky.
1x rámeček s uchem na výrobu kabelky. Tyto rámečky najdete v mém e-shopu
www.idecori.cz
Kabelka je koncipována pro rozměr rámečku s délkou 27 cm

dále pak budete potřebovat: nůžky, jehlu, vyšívací bavlnku (nebo látací přízi),
šídlo nebo malý šroubováček, který je součástí šicího stroje, abyste dostala
kabelku do kabelkového rámečku, špendlíky s kulatou hlavičkou, šicí stroj +
nitě, žehličku.

POSTUP:
1. Na hlavní látku kabelky (nebo na přední panel a zadní díl kabelky) si překreslíte střih
nejlépe mizící fixou, nebo tužkou PILOT, která se dá pak vygumovat (já nejraději používám
mizícífix). Dále pak na hlavních dílech kabelky vyznačíte po obvodu čáry, cca 1,5 cm a
vyznačení spojíte. Hlavní díly by měly být trochu větší, protože do nich, po sešití budeme
dávat podšívkové díly, tak ať se nám tam vejdou. Pak budeme šít po obvodu vnější čáry,
která bude o centimetr a půl větší, než je čára na podšívce. Obstřihněte cca 0,5 cm od

čáry, kolem dokola. NEZAPOMEŇTE PŘEKRESLIT na všechny díly ZNAČKY
ZOBÁČKU. Tj. Značka kde končí kabelkové zapínání / kabelkový rámeček.
2. Na podšívkové díly také překreslete střih, ale zde již nenastavjeme 1,5 cm, díly nechejte
tak jak jsou a jen je obstřihněte cca 0,5 cm od okraje (šít budeme přesně na tužkou
vyznačené čáře)
3. Přesně takto si připravíte i valelínové (výplňové) díly, podkladové díly pod vatelín a
výztuhové díly (nažehlovací výztuhu) do podšívky + podkladové díly pod tuto výztuhu.
Budete mít tedy nastříháno celkem:
1x hlavní, přední díl kabelky – s motivem lebky + vatelín + bílou podšívku pod vatelín
(střih + 1,5 cm = pak odstřihněte s 0,5 cm přesahem, nebo naměřte, obkreslete a střihněte
jak potřebujete, ale díly musí být stejné.
1x hlavní, zadní díl kabelky - jednobarevná látka + vatelín + bílou podšívku pod vatelín
(střih + 1,5 cm = pak odstřihněte s 0,5 cm přesahem, nebo naměřte, obkreslete a střihněte
jak potřebujete, ale díly musí být stejné.
2x podšívkový díl – motiv novin + 2x nažehlovací výztuhu + 2x bavlněnou látku, na kterou
tuto výztuhu z jedné strany přižehlíte. Na všechny tyto díly si zase střih obkreslete a již
nepřidávejte 1,5 cm, jen pak podle čáry ustříhněte cca 0,5 cm od tužkou nakreslené lajny.

4. Všechny tyto díly sešpendlete k sobě, resp. hlavní díky kabelky sešpendlete tak, aby
nahoře byl hlavní motiv (lebka), pod ním vatelín, a pod vatelínem jednobarevná bavlněná
látka. U podšívky kabelky to bude také tak, hlavní podšívkový díl kabelky bude horní
stranou k Vám (novinová látka), pod ním bude nažehlená výztuha na bavlněné látce a ta
bude dole. Všechny tyto díly jednotlivě sešijte, aby se vrstvy spojily. Šijte cca na šířku
patky, ne na vyznačených lajnách, ty tam jsou proto, aby se na nich pak sešívaly díky k
sobě. Pak si pěkně obstřihněte podle sešití.

5. Jednotlivé díly máme sešity (vrstvy jsou obšity a nehýbají se od sebe), můžeme tedy
skládat pomalu kabelku dohromady. Nejdříve si přišpendlíme k sobě podšívkové díly tak,
že je dáme lícem k líci k sobě (novinové strany budou k sobě a špendlit budeme na bílé
látce. Dávejte pozor, aby nám lícovaly nakreslené obvodové čáry a zobáčky.

2mm pod zobáčkem

POZOR:
Šijte jen tam, jak je
červeně vyznačeno na
obrázku „zde šijte“, tedy
na vyznačené lajně. Tzn.
V dolní části podšívky
nechte volné místo cca 10
cm, tak jak jsou
zapíchnuté špendlíky, tam
vždy pečlivě zapošijte.
Tímto otvorem budeme
kabelku otáčet. Dále
dávejte pozor, ať nešijete
úplně až k vyznačeným
zobáčkům, šijte cca 2 mm
pod tyto
zobáčky!!!!!!!!!!!!!!!!

6. Když máme ušitou podšívku, připravíme si dno. Složíme si rohy látek tak, aby byl šev na
švu a sešpendlíme k sobě. Vložte do kabelky prsty a vytvořte špičku, kontrolujte, jestli máte
šev na švu. Naměřte záševek cca 7 – 10 cm, podle toho, jak hlubokou kabelku chcete mít.
Ta moje je 8 cm. Od prostředního švu si naměříte pomocí pravítka vzdálenost 4 cm na
obou stranách a tyto značky pak spojte, vznikne Vám trojúhelník jako je na obrázku. Na
této čáře pak budete šít (také z každé strany zapošívejte, ať se pak rohy nepářou). Takto
ušijte záševky na obou stranách podšívkového dílu. Odstřihněte cca 3-5mm od šicí dráhy
přebytečné látky.

7. V podstatě takto si připravíte i vrchní díl kabelky. Zde je vatelín, tak pozor na šití, musíte
při sešívání dílů více tlačit na látku, aby se Vám nekrabatila. Obšité díly si sešpendlíte k
sobě tak, že lícem k líci položíte obrázkovou stranu a stranu zadního dílu kabelky a budou
na Vás koukat díly z jednobarevné podšívkové látky, mezi tím je vatelín. Díly sešijeme
zase 2 mm k zobáčku, jako u podšívkového dílu!!!! Tentokrát, ale nevynecháváme 10 cm
dole na protočení. Sešijeme kolem dokola, bez mezery. Stejně jako u podšívkového dílu,
tak i u vrchního dílu si uděláme dno kabelky. Postupujeme jako v bodě 6.

8. Máme ušitý hlavní díl i podšívkový díl. Nyní můžeme kabelku dát dohromady a sešijeme
v horním dílu tak, aby se nám všechno pěkně spojilo. Hlavní díl si obrátíme lícem ven,
takto obrácený díl vsuneme do podšívkového dílu, který necháme otočený naruby. Takže
bude obrázkový díl lícem k novinovému dílu.

9. Vše si pečlivě sešpendlíme k sobě a dbáme na dodržení čar a zoubků, aby na sobě
pěkně lícovaly. Šijeme kam nás stroj pustí. Když to nebude úplně ke koncům, nic se
neděje, protože to pak, až bude kabelka hotová a otočená, došijeme v ruce slepým
stehem. Důležité je, pěkně dodržovat šití do oblouků, podle nakreslených čar.

10. A máme sešito. Nyní odstřihněte přebytečný materiál.

11. Nyní kabelku otvorem v podšívce protočte a pěkně prsty upravte v obloukovém sešití.
Můžete ji i vyžehlit a hezky si jí „vytvarujte“, už jen dát do rámečku a je hotovo…

12. Šídlem nebo malým, plochým šroubováčkem okraje kabelky vycentrujte a nandejte
opatrně do kovového, kabelkového rámečku. Začněte vždy u zapínání, tím budete mít
rámeček i kabelku pěkně vycentrovanou. Otvory v rámečku sešpendlete látku k rámečku.

13. Nyní přijde (tedy pro mě) ta trochu protivná a monotónní část, protože, a na to se
trochu připravte, budete popíchaná a přijde Vám rámeček nekonečný… ale věřte, že
výsledek stojí za to. Navíc už jdete do finále…. Když máte takto našpendleno, navlečte si
celou bavlnku, nebo látací přízi (vždy volím barvu, která je nejvíce obsažena na vrchní
látce kabelky). Uzlík protáhněte pod rámečkem a šroubováčkem zastrkejte pod rámeček.
Stehy pěkně utahujte. Občas se stane, že vevnitř kabelky se nepovede jehlu vypíchnout
těsně pod rámečkem, nic si z toho nedělejte, protože zde můžete přilepit jemnou kraječku
a tím se stehy schovají a navíc i vnitřek kabelky bude uhlazený a ozvláštněný.
Vždy si rukama všechny vrstvy látky pěkně přidržujte, aby se Vám nesesouvaly. Při šití
budete cítit, že opravdu sešíváte všechny vrstvy.

Tak a je hotovo. Pěkně si kabelku vycentrujte a pokud z boků vykukuje podšívka, zastrčte jí
a slepým stehem (cik cak) vrchní látky sešijte tak, aby podšívka zůstala vevnitř. Celkový
dojem bude pak působit pěkně a uspořádaně. Jestli chcete, nalepte zevnitř kabelky krajku.

Záleží na Vás. Dají se vykouzlit opravdu krásné kabelčičky, které Vám i Vašim blízkým
udělají velkou radost.

Příklady mých prací

Rámečky s dřevěnými držadly), které jsou na mých kabelkách použity, jsou dovezeny ze
zahraničí.

Vše, co k výrobě kabelky potřebujete,naleznete v mém obchůdku

www.idecori.cz:

