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Tento vak na hračky môžete ušiť z pevnejšieho plátna o gramáži 190 g/m2 ( zmes bavlny a 

polyesteru, v ponuke tu: Bavlna- detské motívy ) alebo zo 100% bavlny ( Bavlna- detské 

motívy ), pričom odporúčame použiť na spevnenie nažehľovací Ronar fix ( Ronar ). 

Spotreba látky: 0,5 m plátna s detským motívom, 0,5 m hviezdičkovej bavlnenej látky na 

podšívku ( Bavlna- bodky, hviezdičky ), 0,5 m Ronar fix, šnúrka 1,5 m 

Ak budete látky predpierať, operte ich v ochrannom vrecúšku, aby sa vám príliš nepárali. 

Vystrihneme si 2 kusy látky z plátna (50 x 50 cm), 2 kusy látky z podšívky (50 x 50 cm), 2 

pruhy látky z podšívky (50 cm na šírku a na výšku cca 8 cm), 2 štvorce z Ronaru fix (48 x 

48 cm). Na plátno nažehlíme Ronar fix, zažehlíme ho cez papier na pečenie, teplotu 

nastavíme na stupeň dva. Ak by sme výstuž nažehľovali priamo bez papiera na pečenie, 

nepoužijeme naparovanie. (Výstuha je vzdialená od okrajov látky 2 cm.) 

 

Plátno položíme líce k lícu a zošijeme na spodnej a bočných stranách. Šijeme tesne pozdĺž 

výstuhy. Na spodnom rohu si odmeriame 10 cm na šírku, odstrihneme a zašijeme. To isté 

urobíme aj s druhým rohom. Po obrátení vaku tak získame záhyby, ktoré vaku dodajú 

objem. 

  

https://www.latkymagnolia.sk/bavlnadetskemotivy/
https://www.latkymagnolia.sk/bavlnadetskemotivy/
https://www.latkymagnolia.sk/bavlnadetskemotivy/
https://www.latkymagnolia.sk/vystuze-a-netkane-textilie/ronar-fix-lux/
https://www.latkymagnolia.sk/bavlnabodkovana/


 



 



 

Ten istý postup zopakujeme s podšívkou: obe látky zošijeme k sebe, spodné rohy 

odstrihneme a zošijeme. 



 

Na spodnom okraji zošitej podšívky látku rozstrihneme. (Alebo ju v predchádzajúcom kroku 

v strede nezošijeme.) 



 

 



Priprávíme si dva pruhy látky, na kratších stranách ich obnitkujeme, môžeme ich zahnúť 

dovnútra a prešiť alebo ak použijeme overlock, tak môžeme nechať oba okraje nezapošité. 

Preložíme na polovičku, rub k rubu a zažehlíme. Oba pruhy prišpendlíme na plátnovú časť 

vaku. 

 

Pruhy sme prežehlili a pre ľahšiu prácu prišili k sebe aj na dlhšej strane. 



 

Našpendlili zvonka na telo vaku. 



 

Podšívku navlečieme na plátnovú časť vaku, líce k lícu. Prišijeme ich po obvode k sebe. 

Najprv si zafixujeme tie časti, ktoré k sebe priliehajú švami. 

Túto časť k sebe prišijeme čo najdlhším stehom, prešívame cca 4 cm. 



 

 



  

Ak je obvod podšívky o niečo väčší ako telo vaku, tak pri zošívaní podšívky a tela vaku 

vypárame niť, ktorou sme fixovali švy k sebe a na podšívke vytvoríme rovnomerné drobné 

záhyby. Obvod došijeme. 

 

Cez dieru v podšívke prevlečieme telo vaku a horný okraj pristehujeme v ruke. 



 

  

Horný okraj opäť prešijeme, tentokrát zvonka, niť ktorou sme šili v rukách vypárame. 

Podšívku vnútri zapošijeme dovnútra. 

  



 

Navlečieme šnúrku a vak je hotový! :) 



 

 



  

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese 

info@latkymagnolia.sk! :) 
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