
Vánoční hvězda - krok za krokem + šablona
Překrásná vánoční dekorace do oken. Ruční šití k televizi i jinam.

Materiál:
• Decovil   - zažehlovací výztuha, v prodeji v e-shopu Český patchwork.
• 100% bavlna (6 vzorů látek). Vzory látek je lepší volit v jednom tónu, kontrastní 

látky by rozbily výsledný efekt.
• Lepidlo na textil v tubě (koupíte v papírnictví)
• Rolničky   6mm – 12ks

Pro ušití této nádherné prostorové hvězdy potřebujeme nastříhat 60 kusů kosočtverců 
z decovilu.
Na nelepivou stranu decovilu si podle 
dlouhého pravítka narýsujeme nad sebou 7 
rovnoběžných čar asi 45 cm dlouhých 
vzdálených od sebe 3,25 cm.
Na spodní čáru přiložíme dlouhé pravítko 
pod úhlem 60 stupňů a nakreslíme čáru. Od 
této čáry pokračujeme stejným způsobem a 
nakreslíme 11 rovnoběžných čar vzdálených 
od sebe 3,25 cm všechny pod úhlem 60 
stupňů k vodorovným čárám.
Při rýsování je důležité kontrolovat přesně vzdálenost 3,25 cm a zároveň úhel 
60 stupňů.
Tímto nám vznikne 60 dílků kosočtverců, které přesně podle čar vystřihneme.

Z připravených látek uřízneme pruh 5,5 cm široký. 
Jednotlivé šablonky kosočtverců decovilu 
přižehlujeme lepivou stranou k rubu látky. Po 
každém přižehlení odstřihneme látku s 1cm 
přídavkem na založení. Z každého vzoru látky 
potřebujeme 10 kosočtverců.

Lepidlem na textil natřeme okraj 
decovilu na rubové straně, prsty 
přimáčkneme jednu stranu a postupně 
všechny čtyři strany a žehličkou 
zafixujeme.  Doporučuji podložit si 
pracovní plochu papírem, abychom si 
neušpinili pracovní prostor.

Návod je určen pouze pro nekomerční použití

nakupujte on-line prvotřídní dovozové látky
a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny

Renata Edlmanová
Polní 379, 57001 Litomyšl

IČ: 75575302, tel: 776 344 567
www.ceskypatchwork.cz

http://www.ceskypatchwork.cz/product_info.php?products_id=371
http://www.ceskypatchwork.cz/advanced_search_result.php?keywords=rolni%C4%8Dka+6mm&search_in_description=1&x=0&y=0
http://www.ceskypatchwork.cz/


Připravené dílky sešíváme ručně hroty k sobě.  Nejdříve sešíváme 5 stejných dílků, 
tím vytvoříme 12 hvězd. (2 z každého vzoru látky)

Následně sešíváme 6 různých hvězd, čímž 
vytvoříme dvě poloviny výsledné hvězdy. Hvězdy v 
obou polohvězách řadíme stejně, aby se při sešití 
polohvězd nepotkávaly stejné vzory látek. 

Než začneme přišívat obě poloviny k sobě, 
přišijeme do středů hvězd rolničky.

Polohvězdy přiložíme k sobě, zkontrolujeme, zda se 
vzory látek nepotkávají a sešijeme po celém obvodu 
hroty hvězd k sobě. 
Nezapomeneme včas vložit provázek k zavěšení. 

Příjemné  šití v duchu přicházejících Vánoc 2012 Vám přeje Český patchwork.
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