
Pouzdro na nůžky, kornout - krok za krokem

Pro ušití pouzdra budeme potřebovat dvě různé látky o 
velikosti 24cm x 33cm a výztuhu Ronopast oboustranně 
lepící. 

Látky i Ronopast můžete zakoupit v e-shopu 
http://www.ceskypatchwork.cz.

Z Ronopastu vystřihneme obdélník o velikosti 30cm x 21cm 
(A4). Ronopast nažehlíme na jednu z látek přes pečící papír, 
aby se nám druhá vrstva lepidla nepřilepila k žehličce.

Druhou látku přiložíme lícovou stranou a prošijeme podél 
Ronopastu. Necháme si otvor na otočení, zastřihneme rohy 
(aby se nám látka v rozích nehrbila a  pěkně šly otočit 
špičky). 
Otočíme, nůžkami si pomůžeme vytvarovat špičky a 
zašijeme otvor.
Vyžehlíme, tím se nám přilepí i druhá látka. Pouzdro je 
perfektně zafixováno.

Máme připraven začištěný obdélník 20cm x 31cm, který 
začneme skládat.

Jako první přeložíme pravý horní 
roh doleva, tak aby se  roh dotkl 

levé strany ve vzdálenosti 8,5cm od vrchu.
Přišpendlíme a prošijeme v kraji puntíkové látky.
Začneme prošívat odspoda, u špendlíku se otočíme a 
prošijeme ještě jednou dolů. Tím budeme mít pevnější šev 
a budeme mít nitě začištěny ve špičce kornoutu, která 
bude skryta.
Pokud si chceme pouzdro ozdobit, můžeme při šití v rohu 
vložit mašličku a přišít.

Návod je určen pouze pro nekomerční použití

nakupujte on-line prvotřídní dovozové látky
a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny
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Pouzdro otočíme a přehneme z našeho pohledu pravý dolní 
roh tak, aby se dotkl švu.
Prošíváme v kraji barevné látky.
Opět šijeme odspoda, u špendlíku se otočíme a šijeme zpět 
dolů. V rohu můžeme přišít mašličku.

Pouzdro otočíme a přeložíme levý dolní roh doprava. Postup 
opakujeme.

Nakonec přišijeme poutko.

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