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ÚVOD
Kdo si hraje, nezlobí... Stará známá věta, o jejíž pravdivosti však lze
pochybovat. Všechny hry nejsou zrovna v souladu se vzorným chováním.
Zkusíme tedy menší úpravu – kdo tvoří podle naší knížky, nezlobí!
Ale nebojte se, nebudeme rozdávat známky z chování. Naším hlavním
záměrem je, aby vás naše dekorace zaujaly, a hlavně, abyste se při jejich
výrobě bavili. Ruční práce totiž už dávno nejsou „nutným zlem“. Alespoň
v našem pojetí se jedná o tvorbu pro radost, z touhy po originálu nebo
třeba k záchraně našeho oblíbeného předmětu, který potřebuje vrátit
svůj zašlý lesk.
Pletení, háčkování, vyšívání, šití a patchwork – tomu všemu se
na následujících stránkách věnujeme. Najdete zde spoustu tipů, které
jsou samozřejmě doplněny podrobnými návody, fotkami a doporučeními.
Na závěr jsme zařadili také mini školičky, abychom poradili, jak na to,
a nechybí ani užitečné vzorníky.
Tato knížka není jen pro ty s bohatými zkušenostmi, náš cíl je oslovit i ty,
kteří s těmito technikami teprve začínají. Za úspěch bychom považovali,
pokud by se v nich podařilo díky krásnému pocitu z povedeného díla
vzbudit zájem a chuť pustit se do složitějších dekorací.
„Menu“ jsme se snažili připravit co nejpestřejší – ozdobit si můžete
domácnost, verandu, zahradu, ale také vytvořit módní doplňky nebo
drobnosti pro ty nejmenší.
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Romantické
RŮŽE

VĚTŠINĚ ŽEN JSOU ROSTLINNÉ MOTIVY A PŘEDEVŠÍM RŮŽE VELMI BLÍZKÉ. POKUD MÁTE
VYŠÍVÁNÍ V MALÍKU, DOPORUČUJEME VÝŠIVKU KOMBINOVAT S KORÁLKY. MOTIV RŮŽE TAK
KRÁSNĚ VYNIKNE. DRŽTE SE STEJNÉ NEBO PODOBNÉ BAREVNOSTI POUŽITÝCH ODSTÍNŮ
PŘÍZÍ, JEN TAK DOCÍLÍTE ROMANTICKÉHO VZHLEDU.

ROZMĚRY
růžička – 12 cm x 15 cm

MATERIÁL:
zelená, červená, meruňková, růžová a smetanová příze; jehla; korálky drobné – bílá, světle růžová, růžová;
jehla na korálky; vyšívací bubínek – průměr 22 cm, 25 cm x 25 cm bavlněné světle smetanové látky

Na látku pomocí fixu přeneseme motiv růže.
Jednotlivé lístky vyšíváme podle předlohy. Lístky vyšíváme plným stehem. Některé obrysy lístků zvýrazníme
zadním stehem.
Lístky označené na rozkresu písmenem K – označují lístky vyšívané korálky. Na vyšívání korálky používáme jehlu
na korálky, s kterou se lépe pracuje, korálky přišíváme jednotlivě, hustě za sebou.
Když máme motiv vyšitý, vypereme jej, čímž odstraníme fixu. Výšivku zapasujeme zpět do rámečku a pověsíme do bytu jako rámeček. Nebo může
výšivka posloužit jako základ dekorace, například polštářku, kabelky či obalu
na krabičku, kterou najdete na následující stránce.

TIP
Pro přenášení rozkresu je nejvhodnější fixa s jemným hrotem. Fixa
vytváří tenkou čáru. U fix se silnějším hrotem dochází k zapuštění
inkoustu do látky. Používejte jen fix, který se vypere.
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KRABIČKA
NA COKOLIV
V místnosti, kde je vše
sladěné v čistém designu, je radost pobývat.
Využít můžete krabice,
které naleznete doma.
Pokud vás nebaví
mnoho krabiček, každá
v jiném stylu, vyrobte si
praktické obaly, vypadají
skvěle a už nikdy nevznikne doma chaos.

ROZMĚRY
20 x 20 x 20 cm

MATERIÁL:
krabice 20 x 20 x 20 cm,
25 cm/110 cm š. hnědé
látky s motivem růží,
výšivka růže (22 x
22 cm) na smetanovém podkladu

DÍLY
A – boční strany 3x, dno
1x (22 x 22 cm)
B – vyšitý díl s motivem
růže (22 x 22 cm)
C – lem (82 x 8 cm)
Počítáme s přídavky
na švy 1 cm.
Pro obal na krabici
o rozměrech 20 x 20
x 20 cm potřebujeme
4 díly A z hnědé látky
s motivem růžiček, 1 díl B s vyšitým motivem růžičky,
který vyšijeme podle popisu na předešlé stránce. Pokud máte rozměry krabice větší či menší, přizpůsobte
tomu díly. Pro lem ustřihneme díl C – 82 x 8 cm.
Kraje všech dílů začistíme entlovacím stehem.
Sešijeme horní část – k vyšitému dílu přišijeme boční
strany a následně zadní stranu. Hrany důkladně rozžehlíme.
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Přišijeme dno.
Lem C sešijeme do tunýlku. Před sešitím si
ještě zkontrolujte rozměry obvodu sešitého
obalu.
Díl podélně přehneme
a přišijeme ke kraji.

K

K

K

K
K

K
K

K

K = korálky v uvedené barvě
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A - 4x = 3x boční strany, 1x dno
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C - 1x lem
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Kouzlo

STUŽKOVÉ VÝŠIVKY
STUŽKAMI SE VYŠÍVALO VE FRANCII UŽ V 18. STOLETÍ. SVÉ KOUZLO TATO NÁDHERNÁ
TECHNIKA NEZTRATILA DODNES. Z JEDNODUCHÉHO VÝROBKU DOKÁŽE VYKOUZLIT
VELMI ORIGINÁLNÍ A NEVÍDANOU HODNOTU.
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MATERIÁL
oválná krabička o průměru 21 cm; žlutý zbytek kanavy; vatelín; barevné stužky; jehla s větším ouškem;
příze; lepidlo

Dle rozkresu vyšijeme motiv. Pro působivější dojem je vhodné výšivku doplnit křížkovými stehy, francouzskými či
čínskými uzlíky, řetízkovým či stonkovým stehem. Tato působivá technika se nejvíc využívá při vytváření květinových vzorů. Začínáme tak, že stužku zajistíme, aby neklouzala – nabodneme konec stužky, zatáhneme za další a
konec a stužku zachytíme za ouško. Využijete tak prakticky skoro celou délku stužky.

b

Díl sestřihneme 1 cm pod víko. Ustřihneme stejný díl z vatelínu. Přilepíme na víko vatelín a vyšívaný díl. Zastřih-

a

neme kraje a kraj začistíme širší stužkou.

c
a

JAK ZAJISTIT
STUŽKU?

Řasená kytička

Stužku navlékneme

řasením stužky.

a

b

Květ vytvoříme jednoduchým c

do jehly a asi 5 mm

b

a - ustřihneme si 5–7 cm dlouhou

od konce ji napíchneme.

stužku, podle toho jak velkou
kytičkubchceme vytvořit. Kraje

Zatáhneme za delší konec
a stužka se tak zachytí

provlékneme předním stehem.

za ouško.

Přízi stáhneme a stužku tak
zřasíme.

Základní druhy květinových motivů

- od středu začneme stužku stáčet
do spirály a přichytíme ji k látce.

Stužkový steh, tvořený provléknutím

Konec stužky zasuneme dospodu

stužky, je ideální pro korunní plátky a lístky.

kytičky. Pokud chceme větší kytičku,

Stužka však nesmí být utažená.

můžeme nařasit další stužku a pokračovat v přistehová-

- stužku vytáhneme v bodě a a vbodneme

ní a tak zvětšit květ do dané velikosti.

v bodě b skrz stužku a látku.
- stužku protáhneme a vytáhneme v dalším
místě vzniku lístku – bod c a vytvoříme další
steh. Steh opakujeme, dokud nevytvoříme

a

lístky či květ.
a
c
a

a
c

b

b

b c

a
b
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a
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Proplétaná růže

b

Růžička se tvoří provlékáním stužky přímými stehy,

b c

které si předem vyšijeme do hvězdy.
- přímými stehy vyšijeme pěticípou hvězdičku.
- nyní začneme vyšívat stužkou. Stužku zajistíme
v jehle a protáhneme látkou v bodě a.

f

a f e da

b c

e

d

dále provlékáme stužku nad a pod přímými stehy,
dáváme pozor, abychom nezachytili vlákna látky.
- protahujeme stužku nad a pod stehy sítě, dokud
není pokrytá. Stužku protáhneme do rubu a zapošijeme.

Plochá růžice - nejprve vyšijeme ve středu
čínský uzlík, dále vytáhneme jehlu v bodě
a, vbodneme do bodu b a vyšijeme přímým
stehem, dále steh opakujeme dokola.
- pravidelně rozmísťujeme přímé stehy.

a

Vzdálenost volíme podle druhu stužky a podle
toho, jak chceme květ hustý.

b c
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TIPY

a f e Vhodné
e
da
d

stužky – nejvhodnější jsou

stužky hedvábné, šifónové či saténové.
Prodávají se v různých šířkách.

Materiál vhodný pro vyšívání je prakticky kterýkoliv, výjimku tvoří pletenina.
Pokud si budete chtít stužkou vyšít svetr,
podlepte dané místo nažehlovacím
vlizelínem. Pokud budete chtít vyšívat
kůži, patrně budete potřebovat i bodec
na propichování dírek.
Pro vyšívání potřebujete jehlu s větším
ouškem.
Pro vyšívání použijte vždy bubínek
nebo rám na vyšívání. Tkanina musí být
vypnutá. Nepracujte s příliš dlouhou
stuhou. Dlouhá stuha má tendenci se
stáčet. Vhodná délka je 30 cm.
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čínský uzlík (příze)

stužkový steh (stužka)

stužkový steh (stužka)

čínský uzlík (příze)
čínský uzlík (příze)

čínský uzlík (stužka)

plocha ružice (stužka)
stonkový steh (příze)
přímý steh (příze)

propletená růže (stužka)

čínský uzlík (příze)

čínský uzlík (stužka)

stonkový steh (příze)

čínský uzlík (příze)

stužkový steh (stužka)

ČÍNSKÝ UZLÍK
Vytáhneme jehlu v bodě a. Vytvoříme malou smyčku a středem smyčky protáhneme nit a dotáhneme uzlík.
Vytáhneme jehlu v místě dalšího uzlíku a postup opakujeme.

a
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