
Polštářek na čtení - krok za krokem + šablona

Čtecí polštářek může být krásný a praktický dárek jak pro ženy tak pro muže. 

Vzít si knihu do postele je příjemné, ale při podložení knihy tímto polštářkem bude 
čtení ještě příjemnější.

Na ušití polštářku je třeba přibližně 3 až 4 hodiny času a tento materiál:

• Decovil – zažehlovací výztuha (na strany „pyramidy“), v prodeji v e-shopu 
Český patchwork.  

• Zbytky látek 100% bavlna (4 různé vzory, případně postačí jen jedna nebo dvě 
látky). Látky mohou být kontrastní, nebo i v jednom tónu. 

• Výplň (kuličky duté vlákno, vatelín, ...)

• Provázek, tkanička (slouží jako záložka do knížky) 

Vrchní díl = pyramida + mantinely

Podle šablony A obkreslíme 4x 
rovnostranný trojúhelník „pyramidu“ na 
nezažehlovací stranu decovilu a 
vystřihneme přesně podle nákresu.

Pozn: šablona je polovina střihu.

Každý trojúhelník decovilu přižehlíme lepící stranou na 
rub jednotlivých vzorů látek. Zažehlujeme tak, aby 
lícová strana látky byla nahoře, tím se decovil lépe 
přilepí k látce. Po zažehlení obstřihneme látku o 1cm 
větší.
Jednotlivé trojúhelníky libovolně proquiltujeme. To je 
důležité, aby se decovil při používání polštářku 
neodlepil.

Podle šablony B obkreslíme  na rub 
jednotlivých látek díl „mantinel“. 
Přidáme asi 1cm na švy, vystřihneme a 
přišijeme kratší stranou k trojúhelníkům 
tak, aby se látky střídaly. Šijeme přesně v 
místě čáry podle obou šablon. 
Díl B můžeme ušít i z několika pruhů či 
libovolného patchworkového vzoru. Já ho 
ušila ze dvou pruhů.
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Všechny čtyři díly sešijeme k sobě. Při šití v místě mantinelu změníme úhel šití. 
Šijeme opět přesně podle čar nakreslených podle obou šablon. Čáry nás navedou na 
změnu úhlu.

V tuto chvíli nezapomeneme přiložit k lícové 
straně provázek či ozdobnou tkaničku asi 40 cm 
dlouhou. Tato tkanička bude sloužit jako záložka 
do knihy.

Sešijeme poslední šev a máme hotový vrchní díl.
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Spodní díl =dno                            

Spodní díl – dno – sešijeme buď z několika kusů 
látek (například z pravoúhlých trojúhelníků) nebo 
z jedné látky o velikost 36x36 cm.

Vrchní a spodní díl si kontrolně přiměříme.

Vrchní díl otočíme, líc k líci našpendlíme a přišijeme ke spodnímu dílu.  
Na straně, kterou budeme následně prošívat pro opření knihy, necháme otvor pro 
vložení výplně do pyramidy i mantinelů.
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Otvorem vložíme výplň. Pyramidu nacpeme do 
tvrda, mantinely o něco méně a prošijeme kolem 
pyramidy. Tím se nám mantinely zvýrazní. Toto 
šití je trochu náročnější. Je potřeba trpělivosti a 
zručnosti.
Stále nemáme zašitý otvor.
Do posledního mantinelu dáme méně výplně a 
několikrát na patku prošijeme od kraje do kraje. 
Tím vznikne prostor pro postavení knihy. 
Kdybychom tento krok vynechaly, nešly by 
otáčet listy knihy.

Poslední pruh mantinelu necháme široký 2 
až 3cm. Pořádně ho vyplníme a ručně 
zašijeme skrytým stehem.

Polštářek na knihu je hotov a můžeme 
ho vyzkoušet, či darovat. Polštářek lze 
použít i pro elektronické knihy či 
tablety.

Hodně úspěšného šití Vám přeje Český 
patchwork!

Pozn: Decovil je speciální technikou vyrobená zažehlovací výztuha, povrch materiálu 
podobný kůži, stabilní a zároveň velmi pružný. Využití pro kreativní pásky, tašky, košíky 
apod. Decovil je pratelný při 30°C nebo lze chemicky čistit. Zažehlujeme přes vlhkou 
látku po dobu 6sec.
Gramáž 390g/m2. Složení 42% PES, 35% CV, 23% PA.
Cena v e-shopu Český patchwork (http://www.ceskypatchwork.cz) 225,- Kč za 1 m.
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