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3.6.2017  

Tento postup šitia nohavíc môžete využiť na ušitie bavlnených 

kraťás, domáceho oblečenia alebo pyžamových nohavíc pre deti 

alebo pre seba. 
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Spotreba: Na pol metra látky širokej 110 cm sa mi zmestil strih 

nohavíc veľkosť 134 s prídavkami, ale prídavky som zakreslila aj na 

okraj látky, na ktorej je uvedený výrobca, čo mi počas šitia 

ovelock orezal. (Ak máte klasický šijací stroj, prešijete látku po 

línii, kde začína samotná látka a biely pružok po obnitkovaní 

zostrihnete.) Veľkosť 134 sa zmestí na tento rozmer látky bez 

problémov aj bez prídavkov, pričom ušité nohavice sadnú dieťaťu, 

ktoré oblečie veľkosť nohavíc 116. 

Ak šijete zo 100% bavlny, dajte si záležať aj na zakreslení 

prídavkov- 1 alebo 1,5 cm od línie samotného strihu. V prípade, že 

šijete model z úpletu, nohavice sadnú aj bez prídavkov, len je 

potrebné myslieť na prídavky v oblasti pásu nohavíc alebo na 

prídavky, ktoré nám ovplyvnia dĺžku nohavíc. 
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Ak máte látku širokú 140 alebo 150 cm, strih na detské kraťasy 

Vám naň hravo výjde. Pokiaľ je vzor rovnaký horizontálne aj 

vertikálne (napríklad bodky), môžete si tunel na gumičku nastrihať 

zo zvyšku látky, ktorý Vám ostane po vystrihnutí nohavíc. Ak 

zvolíme tenší tunel na gumičku (cca 5 cm po preložení látky) a 

tenkú gumu v páse, látka sa nám nazberká a nadpájanie tunela sa v 

záhyboch stratí. (Čiže tunel nemusí byť pripravený z jedného kusa 

látky, ale môžeme zošiť viac pruhov širokých 10 cm, po prežehlení 

získame tunel 5 cm široký.) 

 

Na nasledujúcej fotke sa môžete pozrieť, ako zakreslíme strih, 

vrátane prídavkov. Látku preložíme na polovicu (50 x 50 cm), líce k 

lícu, prežehlíme a od horného okraja si odmeriame 10 cm (tunel na 

gumu). Pod tunel na gumu zakreslíme oba diely nohavíc a 

vystrihneme. 



4   
 

 

  

Vďaka tomu, že sme prekreslili strih na zloženú látku sme získali 4 

časti nohavíc, vždy dve a dve zrkadlovo. Je dôležité strih 

zakresliť tak, aby sme z každej časti strihu získali dve časti, 

ktoré keď položíme na seba líce k lícu, tak sú identické a 
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prekrývajú sa. 

 

 

  

Približnú dĺžku tunela na gumičku si môžeme odmerať pred zošitím 

nohavíc priložením všetkých 4 častí vystrihnutej látky k tunelu a 

odrátaním cca 2 cm, o ktoré sa nám diely nohavíc skrátia po zošití. 
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Schéma šitia nohavíc vysvetlená v nasledujúcom postupe. 
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Prišijeme k sebe rovnaké diely nohavíc pozdĺž oblúkovej časti. 
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Predný a zadný diel nohavíc, ktorý sme získali v predchádzajúcom 

kroku, položíme na seba líce k lícu. Zošijeme nohavice od pása nadol 

na oboch stranách. 

  

 

  

Teraz zošijeme nohavice v rozkroku, na dva krát, vždy od stredu 

nadol. Najskôr na jednej strane. Potom na druhej. 
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Tunel na gumičku prežehlíme, rub k rubu na polovicu. Zošijeme na 

koncoch (priložíme oba konce, líce k lícu, prešijeme a ohneme 

naspäť, tak ako sme zažehlili, rub k rubu.) 

  



10   
 

 



11   
 

 



12   
 

  

Nohavice prevrátime lícovou stranou nahor.Tunel na gumičku 

priložíme líce k lícu k obvodu pása. Prišijeme, začneme vzadu, aby 

sme zafixovali šev tunela na gumičku na mieste švu, kde sú 

nohavice vzadu zošité. Šijeme po obvode a nakoniec necháme 2 cm 

nezapošité, aby sme mohli navliecť gumičku. Došijeme úplne po 

navlečení gumičky. 

  

Začneme šiť vzadu, aby sme mali prišité švy jeden na druhom. 

(Takto to bude vyzerať na ušitých nohaviciach bez navlečenia 

gumičky.) 

 

  

Tu sme prišili tunel na gumičku po obvode k pásu nohavíc a nechali 

otvor pre gumu. Pri zašívaní otvoru na gumu sa nám môže stať, že 
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obvod pásu bude o málo dlhší ako tunel na gumičku alebo naopak, 

tunel na gumičku môže byť o pár milimetrov dlhší ako obvod pásu. 

Po navlečení gumičky bude látka nariasená, takže malý záhyb, 

ktorým tento rozdiel vyrovnáme, nebude vidieť. Výhodnejšie je, ak 

je kratší tunel a záhyb urobíme na páse nohavíc.  

 

  

 

  

Nakoniec zarovnáme dolné časti nohavíc, dva krát zahneme 

dovnútra a prešijeme. 
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Ak chceme nohavice ušiť viacfarebné, vystrihneme si 4 kusy látky, 

široké rovnako ako spodné časti strihu na nohavice (2 pruhy 

vystrihneme podľa jednej časti strihu, 2 pruhy budú mať na šírku 

rovnako ako druhá časť strihu). Na výšku môžu mať napríklad 20 
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cm. Priložíme dva a dva pruhy k sebe, líce k lícu a po stranách 

prišijeme (po stranách, ktoré majú na výšku 20 cm). Preložíme na 

polovicu, rubovými stranami k sebe a zažehlíme, čím získame dva 

kruhy vysoké 10 cm. Nohavice máme ušité a prevrátené lícovou 

stranou látky nahor. Zošité pruhy priložíme lícovou stranou k 

lícovej strane nohavíc tak, ako keď sme prišívali k obvodu pásu 

nohavíc tunel na gumičku. Prišijeme. 

  

Nohavice sú ušité! :) 

  

Ak máte otázky, spýtajte sa nás na info@latkymagnolia.sk! 
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