
Kapsa pro/na radost
Tato kapsa je navržena speciálně pro malou panenku pro radost. 
Akorát se do ní vejde. Což vůbec neznamená, že nemůže být použita 
na cokoli jiného. Může docela dobře posloužit i nějaké malé princezně 
třeba na lízátko, oříšky, náhradní sponky do vlasů nebo cokoli jiného 
malého, co potřebuje mít vždy s sebou po ruce, i když zrovna nemá 
žádnou kapsu na svých šatičkách.

Může posloužit také jako ledvinka, stačí si provázek zavázat kolem 
pasu.

Střih je geniálně jednoduchý  a rychlý. Na stroji ji budete mít ušitou 
za chvilku.

Autorský návrh
Magdalena Gabrielová 2020

www.mapanenka.cz
www.puntik.com

www.facebook.com/mapanenka

Návod a střih nesmí být jakkoli 
kopírován a rozšiřován bez písemného 

souhlasu vlastníka autorských práv. 
Panenku vyrobenou podle návodu 

nelze použít pro komerční účely, 
střih a postup bez souhlasu vlastníka 
autorských práv není možné využívat 

při komerčních kurzech.
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Tak pojďme na to!
Budete potřebovat
•	 zhruba 30 x 40 cm velký kus látky 

na vnější stranu kapsy a další 
stejně velký na podšívku. Můžete 
použít stejné plátno na vnější i 
vnitřní stranu, ale když použijte na 
vnější stranu silnější plátno (home 
decor, riflovinu, manšestr…), bude 
kapsa pevnější a taky kapsovitější. 
Neváhejte také recyklovat! Použijte 
třeba jako já nohavice, které jsem 
ustřihla kalhotám, co už měly na 
kolenou díry.

•	 Nějaký provázek – nejhezčí bude 
bavlněný, ale můžete použít i 
polyesterový nebo třeba parakord. 

Počítejte s 1,5 metrem provázku.
•	 Knoflík.
•	 Nitě.
•	 Špendlíky.
•	 Šicí stroj. Kapsičku si také můžete 

ušít v ruce, ale už to nebude taková 
rychlovka. Podobně jako u panenky 
na všechny vnější švy použijte 
zadní steh a na závěrečné prošívání 
taštičky, které je vidět z obou stran, 
použijte rovnosteh (více v návodu na 
ušití panenky).

•	 Tužku. Případně krejčovskou křídu.
•	 Spínací špendlík.

Ne nutně:
•	 páráček nebo malé ostré nůžtičky
•	 bambusovou hůlku/špejli
•	 žehličku

1.
Vytiskněte si střihovou část. Střih 
vychází úplně přesně na A4, proto si 
nastavte tisknutí na okraje stránky 
(nebo prostě obkreslete střih z 
monitoru na průsvitný papír, pokud 
nemáte tiskárnu). Střih je včetně 
přídavků na švy, které jsou u kapsičky 
1 cm široké.

2.
Vystřihněte podle rovné 
nepřerušované čáry kapsu s klopou 
a překreslete na pevnou vnější látku. 
Potom na papírovém střihu ohněte 
klopu podle rovné nepřerušované čáry 
a tento tvar také obkreslete na vnější 
látku.

Na část s klopou si na lícovou stranu 
látky zlehka překreslete tužkou nebo 
krejčovskou křídou dvě čáry  - na 
střihu jsou to ty čerchované s tečkou. 
Tudy povede tunýlek pro provázek.
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3.
Potom obě části vystřihněte.

4.
Obě části kapsy umístíme lícem na líc 
vnitřní látky. Můžeme látky k sobě jen 
sešpendlit a rovnou vystřihnout obě 
části z podšívkové látky.

5.
Na obou částech si vyznačte podle 
střihu čárky u okraje – tam látky k 
sobě nebudete přišívat, zůstane vám 
tam díra k přerubení.
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6.
Potom obě části 1 cm od kraje k sobě 
prošijte kromě vyznačeného místa na 
přerubení. Na papírovém střihu je šev 
vyznačen jako přerušovaná čára. 
Pokud nemáte páráček nebo ostré 
nůžky, ještě nechte na obou krajích 
neprošitou 1,5 cm dlouhou mezeru 
mezi čárami budoucího tunýlku.
Po sešití sestřihněte růžky a také na 
oblých místech kapsy udělejte pár 
nástřihů ve tvaru V – jaké jsou vidět na 
fotce.

7.
Potom obě části přerubte a pečlivě 
třeba bambusovou hůlkou vytlačte 
všechny rožky a švy.

8.
Žehlička vám pomůže obě části 
vyhladit a udržet v žádoucím tvaru. 
Snažíme se o to, aby se látky u švu 

nepřekrývaly a šev nezůstal o pár 
milimetrů uvnitř. 
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9.
Pokud máte páráček nebo ostré 
nůžtičky (viz 6), teď je chvíle na 
vypárání 1,5 cm dlouhého švu mezi 
čárami budoucího tunýlku. Na obou 
stranách.

10.
Nyní prošijte vrchní okraj přední 
části kapsy 1,5 cm od kraje. Na části 
s klopou prošijte obě vyznačené čáry 

tunýlku. A konečně okraj klopy také 
1,5 cm od kraje. Potom sešpendlete obě 
části k sobě.

11.
Prošijte k sobě obě části kapsičky 1,5 
cm od kraje.
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12.
A konečně prošijte obě části k sobě ještě 
jednou, tentokrát těsně při kraji (zhruba 

3 mm od kraje). Vynechejte mezery u 
tunýlku a prošijte takto ještě i klopu.

13.
Kapsička je skoro hotová. Zbývá 
ještě protáhnout tunýlkem provázek. 
Odměřte si, jak dlouhý provázek 
budete potřebovat podle toho, komu 
je kapsa určena a jakým způsobem ji 
bude nosit. Pro nošení kapsy dospělou 
osobou křížem přes tělo mi délka 
provázku vyšla na 130 cm.
Na jednom konci provázku 
uděláme suk a do něj zapíchneme 
spínací špendlík – díky tomu nám 

půjde provázek snadno tunýlkem 
protáhnout. Spínací špendlík i 
souček potom odstraníme a provázek 
zavážeme ambulantním uzlem (viz 
obrázek) a uzel pak protáhneme do 
středu tunýlku. 
Pokud byste chtěly nosit kapsu kolem 
pasu, provázek nezavazujte, udělejte 
na obou koncích uzlík a jednoduše si 
kapsu kolem pasu uvažte na mašličku.

14.
Čeká nás úplně poslední krok – 
zapínání kapsičky. Můžete zvolit třeba 
mezi těmito třemi způsoby.
Začneme nejjednodušším - malý 
kousek provázku ohnete napůl a 
konce provázku hezky u sebe přišijete 

na střed okraje klopy. Potom už jen 
stačí vyznačit si podle očka provázku, 
kam je potřeba na přední části kapsy 
našít knoflík. A našít jej. Šev našitého 
provázku můžete, ale nemusíte 
zamaskovat našitím druhého knoflíku.
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15.
Můžete také zvolit čistější zapínání na 
gumičku, kterou všijete do švu klopy. 
Tady je potřeba na to myslet už v bodě 
6 – kousek gumičky opět přeložíte na 
půl, očko umístíte dovnitř kapsy mezi 

lícové strany vnějších látek a konce 
gumičky u krajíčku přišijete. Na konci 
pak už jenom podle očka našijete 
knoflík.

16.
A poslední variantou je našít na 
klopu klasickou knoflíkovou dírku, 
pokud to zvládne váš stroj a máte k 
němu knoflíkovou patku. Je potřeba 
postupovat podle návodu k vašemu 
šicímu stroji. Obvykle je to ale velmi 
snadné! Určitě si nejdřív vyzkoušejte 

ušít dírku nanečisto. Potom změřte 
celkovou délku knoflíkové dírky a 
přeneste na klopu do správného místa. 
Látku mezi švy knoflíkové dírky potom 
páráčkem nebo malými nůžtičkami 
prostřihněte.

17.
Vyznačte si středem knoflíkové dírky 
místo na přední části kapsy, kam 
našijete knoflík. U všech možností 
zapínání doporučuji knoflík po přišití 
ještě párkrát omotat nití a pak teprve 
niť zauzlovat. Bude díky tomu trochu 
vyčnívat a lépe se vám bude zapínat.
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A máme hotovo!
Můžeme uložit panenku do kapsy a 
vyrazit s ní do světa!




