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Obecné pokyny
•
•

Udělat si vlastní přehled látek.
Potřeby a nářadí: látky dle rozpisu spotřeby, řezák, pravítko, pravítko na přesný přídavek ¼
inch pro šití na papír nebo jakékoli pravítko, které má vyznačen přídavek ¼ inch, školní folie,
řezací podložka, tiskárna, papíry A4 (případně papír s nízkou gramáží tzv. průklepový papír),
žehlička, žehlící podložka, lepidlo na papír v tyčince, rovné špendlíky, nitě, šicí stroj, nůžky,
oblíbené sušenky nebo čokoláda, nebo cokoli čím se můžete odměnit za hotový blok

Tisk bloků
•
•

Bloky ve formátu PDF je nutné tisknout ve skutečné velikosti. Je nezbytné hlídat nastavení
tisku pro tiskárnu.
Vytisknout si pro jistotu kontrolní blok o velikosti 1x1 inch.

Šití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Každý blok po vytištění přeměřit, zda má 7x7 inch (7 a ½ inch s přídavkem).
Připravit si proužky z látek podle velikostí dílků.
Schovávat veškeré i menší zbytky a odřezky a používat je pro další bloky.
Nastavit šití na stroji na velmi hustý steh.
Každý šev udělat o pás stehů delší než je vyznačená linie na papíře.
Používat kvalitní nitě. Lépe bavlněné, kvůli žehlení.
Po dokončení blok nezařezávat na čistou velikost. Nechat kolem přídavků aspoň 0,5 cm.
Před sešitím bloků do topu, vždy každý blok přeměřit a až teprve pak zaříznout na správnou
velikost.
Nevytrhávat papír z bloků dříve, než po sešití do topu. Ani ze středů bloků!
Velikost topu je 69x69 inch BEZ bordury (s bordurou, která je uvedena v návodu je velikost
74x74 inch). V centimetrech cca 172 x 172 cm bez bordury a 185 x 185 cm s bordurou.

POZOR! Složité bloky mají vždy jednoduchou alternativu pro začátečnice. Tyto bloky jsou ve
schématu quiltu jasně označeny písmenem A. Alternativní blok vyjde vždy spolu se složitým.
Tedy v týdnu kdy vyjde alternativní blok budou na výběr dva bloky najednou. Pokud byste
chtěly šít složité i alternativní bloky, musíte počítat s vyšší spotřebou! Spotřeba na
alternativní bloky, které by byly navíc, není započítána do celkové spotřeby látek!
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