
Velká taška rail fence z tkané bavlny – krok za 
krokem
Taška je ušita patchworkovou technikou rail fence. Je to jednoduchá technika pro 
začátečníky, kteří umí pracovat se základními patchworkovými pomůckami 
(podložkou, řezákem a pravítkem).

Taška je ušita z látek z tkané 100% bavlny pro japonský patchwork, které jsou v 
prodeji v e-shopu www.ceskypatchwork.cz.

Technika rail fence
Pro šití si připravíme několik (4-7) pruhů látek širokých 5 cm. Při použití károvaného, 
nebo pruhovaného vzoru, pruhy řežeme pod úhlem 45 stupňů, abychom neřezali po 
vzoru. Pak by byla vidět každá odchylka v šití a výsledek by nevypadal příliš hezky. 

Nařezané pruhy si seřadíme podle barevnosti.

Sešijeme vždy 4 různé pruhy od nejsvětlejšího do nejtmavšího. Sešité pruhy 
rozžehlíme až po sešití všech 4 pruhů. (Kdybychom pruhy rozžehlovali po každém 
ušití pruhu, látka by se deformovala, vlnila a natahovala, výsledek by opět nebyl 
perfektní.)

Změříme si šířku sešitého pruhu a  rozřežeme na čtverce. Výsledná šířka pruhu záleží 
na použití patky při sešívaní pruhů. Mně vyšla šíře pruhu 15cm, řežu tedy čtverce 15 
x 15 cm.

Čtverce klademe vedle sebe a pootočením čtverců o 90 stupňů (viz obrázek) tvoříme 
vzor rail fence. (Jako kdybyste na šachovnici otáčeli čtverce na bílých polích.)

Velikost dna tašky: 40 x 26 cm, 3x2 čtverce – sešít.

Velikost bočních stran: 40 x 26 cm, 3x2 čtverce – sešít.

Velikost přední a zadní 
strany: 40 x 40 cm, 3x3 
čtverce – sešít.

Pozn. uvedené rozměry 
platí pokud máte 
nařezané čtverce 15 x 15 
cm.
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Sešité díly nažehlíme na výztuhu do tašek Ronar fix, který je z jedné strany lepící. 
Ronar Fix tašku dobře zafixuje a vyztuží.

Ronar Fix můžete zakoupit v e-shopu www.ceskypatchwork.cz.

V tuto chvíli můžeme jednotlivé díly 
prošívat nebo můžeme aplikovat nebo 
můžeme našívat kytičky podle návodu 
na stránkách www.ceskypatchwork.cz.

Díly sešijeme k sobě. Nejdříve přední díl 
+ dno + zadní díl. Dále boční díly ke 
dnu, nakonec boční díly s předním a 
zadním dílem.

V horní části tašky našpendlíme a zašijeme ve 
všech rozích asi 7cm (záleží, jak velký otvor 
chceme do tašky).

 

Tašku otočíme rubem dovnitř a zašité rohy přišijeme k 
přednímu a zadnímu dílu. Šijeme v okraji, méně než na 
patku.
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Příprava uch k tašce: 
Varianta A: Ucha pouze látková s popruhem uvnitř:

Popruh š. 4 cm pošijeme látkou. Pruh látky pro pošití 
popruhu řežeme široký 10cm, délka ucha dle potřeby, 
obvykle 70cm.

Šířku pruhu látky přežehlíme na půl a zažehlíme 1cm 
na založení z obou stran. Vložíme popruh a prošijeme 
z obou stran ucha. Můžeme prošívat i ozdobným 
stehem.

Varianta B: Ucha dřevěná přichycená malým 
ouškem s popruhem – na obrázku:

Ucha jsou taktéž v prodeji v e-shopu 
www.ceskypatchwork.cz.

Popruh š. 2cm pošijeme látkou.  Délka ouška je 15 
cm x potřebujeme 4kusy, takže šijeme ucho min. 
60cm, které potom rozstříháme. Pruh látky pro 
pošití ucha je 6cm. Šířku pruhu látky přežehlíme 
na půl a zažehlíme 1cm na založení z obou stran. 
Vložíme popruh a prošijeme z obou stran ucha (viz 
popis a obrázek varianty A). Můžeme prošívat i 
ozdobným stehem.

Ouška protáhneme dřevěným uchem a ucho 
přišpendlíme na střed tašky. Prošijeme v kraji, 
méně než na patku.

Podšívka:
Dno: 39 x 25 cm

Boční strany: 39 x 25 cm

Přední a zadní strana: 39 x 39 cm

V tuto chvíli můžeme na díly podšívky přišít 
potřebné kapsičky.
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3 cm od horního okraje předního i zadního dílu si 
naznačíme linku.

K lince na předním díle podšívky (na lícové 
straně) přiložíme zip jezdcem nahoru, 
našpendlíme, rozepneme zip a prošijeme v 
okraji.

To samé opakujeme na zadním díle podšívky.

Uřízneme si 5cm látky z které je ušit vrchní 
díl tašky. Pruh přiložíme na zip, přišpendlíme 
a zipovou patkou přišijeme. 

Látku odklopíme a prošijeme v blízkosti 
zipu, aby se látka nedostávala do zipu.

Všechny díly podšívky sešijeme k sobě stejným způsobem, jako vrchní díly. 

Nejdříve přední díl + dno + zadní díl. Dále boční díly ke dnu, nakonec boční díly s 
předním a zadním dílem. Dáváme pozor, aby se nám při sešívání dílů pod jehlu 
nepřipletl zip.

Horní rohy tašky zašijeme ve stejné vzdálenosti, jako vrchní díl tašky.

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/


Přišití podšívky k tašce:
Vrchní díl tašky z tkané bavlny otočen lícem nahoru vložíme do podšívkového dílu, 
který je otočen lícem  dovnitř.

Díly sešijeme po obvodu tašky. Pro otočení tašky si necháme otvor v místě konce zipu.

Tašku otočíme, protáhneme ucha a otvor zašijeme ručně skrytým stehem.

Poslední krok k dokonalosti vaší tašky je vložení 
falešného dna, které dokonale drží tvar tašky. A 
ušití ozdoby na tašku.

Velikost dna: 37 x 23 cm

Příjemné šití a nakupování Vám přeje
Český patchwork, Renata Edlmanová
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