
Mincovka - krok za krokem  + šablona

Připravíme si dva pruhy látky o rozměrech 5,5cm x 
18,5cm. 
Podle větší šablony vystřihneme 2x  vrchní díl mincovky 
a 2x  podšívku mincovky. viz. obr. 1
Květovaná látka = vrchní díl
Jednobarevná látka = podšívka
Pokud je podšívka stejná jako vrchní díl mincovky, 
stříháme 4x dle větší šablony.

Vezmeme jeden pruh, přeložíme lícem k sobě a sešijeme 
strany 5,5cm. Opakujeme na druhém pruhu. 
Oba pruhy otočíme lícovou stranou ven, posuneme šev 
doprostřed a vyžehlíme.

Přeložíme podélně švem uprostřed dovnitř a znovu 
vyžehlíme. Máme připraveny tunýlky.

Na lícovou stranu vrchního dílu,  přiložíme tunýlek. 
Tunýlek vystředíme, přiložíme na něj podšívkový díl (líc k 
lícu) a na patku (0,75cm) přišijeme.
Opakujeme na dalším díle mincovky.

Mincovku rozevřeme 
a vyžehlíme.
Podle menší šablony 
si vystřihneme 2x 

jednostranně lepící Ronar FIX (můžete zakoupit v 
e-shopu http://www.ceskypatchwork.cz v 
kategorii výztuhy). Ronar podsuneme pod šev 
rubové strany mincovky lepivou stranou k látce. 
Srovnáme, aby ronar byl uprostřed vrchního dílu 
a přižehlíme. Ronar lepíme k vrchnímu dílu 
mincovky tak, aby podšívka nebyla vyztužena.

Návod je určen pouze pro nekomerční použití

nakupujte on-line prvotřídní dovozové látky
a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny
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Připravené díly přiložíme  lícem k sobě a na patku 
sešijeme. Začneme ve spodní části podšívky.
V místě, kde se přiblížíme tunýlkům, musíme dávat pozor, 
abychom je neprošili.
Šití ukončíme opět ve spodní části podšívky, ale 
nedošíváme až k začátku šití, necháme si otvor na otočení 
mincovky.

Nůžky naznačují otvor určený k otočení mincovky.

Mincovku otočíme, 
podšívku necháme 
vytaženou a 
došijeme otvor. 
Podšívku vložíme do mincovky. Srovnáme.

Nakonec do tunýlků 
vsuneme pružinku, kterou 
si lze koupit v e-shopu 

(http://www.ceskypatchwork.cz) v kategorii galanterie.
Látky použité na tuto mincovku jsou ke koupi tamtéž.

Přeji Vám  pohodové šití a srdečně vás zvu na nákup v e-
shopu http://www.ceskypatchwork.cz.
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