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Dnes si predstavíme jeden zo spôsobov šitia balerínok. Projekt si 

nacvičte na staršej látke, kým sa doň pustíte naostro. 

Najskôr si prekreslíme strih na látku. 

Strih má tri časti. 

Telo balerínky. (Striháme dva krát z vonkajšej a dva krát z 

vnútornej látky.) Spotreba látky pre jedno telo balerínky: 

veľkosť S,M- 30 x 30 cm, veľkosť L- šírka 30 cm, výška 40 

cm. Budeme potrebovať látku na 4 telá balerínky (dva kusy z 

vonkajšej látky, dva kusy z vnútornej látky). 

 

 

Vnútorná a vonkajšia podrážka. (Striháme dva krát z vonkajšej a 

dva krát z vnútornej látky.) Spotreba látky pre jeden pár 

podrážok: veľkosť S,M- 30 x 30 cm, veľkosť L- šírka 30 cm, 

výška 40 cm. Budeme potrebovať látku pre 2 páry podrážok. 

Vonkajšia podrážka môže byť vystrihnutá z tenkej koženky. 
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Zateplovacia vrstva. (Striháme dva krát z hrubého filcu alebo 

iného materiálu, napríklad Flexoterm  alebo Termolín  ). Spotreba 

látky pre jeden pár podrážok: veľkosť S,M- 30 x 30 cm, 

veľkosť L- šírka 30 cm, výška 40 cm. Budeme potrebovať 

materiál na vystrihnutie 1 páru podrážok. 

 

 

Telo balerínky prekreslíme zrkadlovo, vystrihneme dva krát z 

vrchnej látky a dva krát zo spodnej látky. Na látku si zaznačíme 

značku na špičke. 

https://www.latkymagnolia.sk/vystuze-a-netkane-textilie/flexoterm-150-g-m2/
https://www.latkymagnolia.sk/vystuze-a-netkane-textilie/termolin-n/
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Vystrihneme podrážky, dva krát z vnútornej látky, dva krát z 

vonkajšej látky a dva krát z látky, ktorá nám balerínku zateplí- 

napríklad hrubý filc, 1-2 vrstvy Flexotermu ( Flexoterm ) alebo 

Termolínu ( Termolín ). Ak máme látku, ktorá má vzor len na lícovej 

strane, tak podrážky striháme vždy zrkadlovo!!! (V našom prípade 

sme na podrážky použili látku, ktorá je z lícovej aj rubovej strany 

rovnaká. Na vnútornú a vonkajšiu podrážku sme použili tú istú 

látku.) Pri prekreslovaní strihu zaznačíme na podrážky aj značky 

na špičke a päte. 

https://www.latkymagnolia.sk/vystuze-a-netkane-textilie/flexoterm-150-g-m2/
https://www.latkymagnolia.sk/vystuze-a-netkane-textilie/termolin-n/
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Telo balerínky preložíme na polovicu, lícovými stranami k sebe a na 

zadnej časti, tam kde bude päta, zošijeme. 
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Rozžehlíme. 
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Vonkajšiu a vnútornú látku tela balerínky priložíme k sebe, líce k 

lícu a prišijeme po obvode otvoru, do ktorého sa bude vsúvať 

chodidlo. Začíname šiť vzadu, aby sme k sebe obe časti prišili v 

mieste švu z predchádzajúceho kroku. 
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Látku otočíme tak, aby sa obe rubové strany dotýkali a na mieste 

päty prežehlíme, aby sme mohli prešit približne 18 cm tunel na 

gumičku. 
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Gumičku prevlečieme pomocou zatváracieho špendlíka dovnútra a 

prišijeme na jednej strane. 
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Látku nariasime na šírku približne 8-10 cm a gumičku rovnako 

prišijeme aj na druhej strane. 
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Teraz zošijeme obe časti, vrchnú aj spodnú látku tela balerínky a 

zároveň k nim prišijeme vnútornú podrážku. Najprv si na stroji 

zafixujeme v mieste značiek podrážku a telo balerínky k sebe 

(značky sme zakreslili pri prekreslovaní strihu). Odporúčame zošiť 

obe látky po celom obvode najskôr v ruke dlhými stehmi a až potom 

na stroji. 

Zafixovanie v mieste špičky. 
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Zafixovanie v mieste päty. 
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Zošite v ruke a na stroji. Pri zašívame v rukách, necháme zadnú 

časť, kde je nazberkaná látka, nezošitú. Na stroji zošijeme látky 

od špičky smerom k päte, zošívame po časť, kde je látka na 

hornom okraji nazberkaná. Potom prišívame látky opäť z druhej 

strany, zase od špičky k nazberkanej látke. 
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Vzadu vytvoríme dva záhyby (na obrázku) alebo viacej záhybov a 

látku prešijeme. 
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Látku po okrajoch obstriháme. 
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Okraje zapošijeme v ruke dlhými stehmi, ktoré nakoniec, keď bude 

telo balerínky prišité k vonkajšej podrážke, vypárame. 
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Nachystáme si vonkajšiu podrážku, na ktorú prišijeme zateplovaciu 

vrtstvu. Je možné, že v závislosti od hrúbky zateplovacej vrstvy 

budeme musieť jej veľkosť zmenšiť, aby látka vonkajšej podrážky 

zateplovaciu vrstvu po zahnutí prekryla. Obe časti zošívame buď 

priamo (na obrázku) alebo látku vonkajšej podrážky obstriháme 

rovnako ako vrchnú časť balerínky na predchádzajúcom obrázku. 
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Teraz obe časti prišijeme k sebe v rukách retiazkovým stehom a 

balerínka je hotová. :) 
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V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese 

info@latkymagnolia.sk! :) 
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