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Cesmína
Autor: Monika Kolejová
Velikost: 88 x 88“ (220 x 220 cm)

Náročnost: vhodné i pro začátečníky se základní znalostí šicích dovedností patchworku

Velikost základního bloku je 24“. Blok je složený ze čtyř stejných částí o velikosti 12“
Veškeré údaje jsou uvedeny v inch (palcích) značených značkou “. Pouze u spotřeby materiálu jsou
uvedeny údaje v metrech.
Návod na prošití, návod na kompletaci sendviče pro prošívání a návod na lemování nejsou součástí.
Použité techniky: Přesné šití, šití půlených čtverců (dále jen HST z anglického half square triangle),
aplikace šité na stroji.
Doporučené materiály: kvalitní bavlněná plátna určená k šití patchworku
Nezbytné pomůcky k šití: rotační řezák k řezání látek, podložka na řezání látek, pravítka v inch,
žehlička, žehlící podložka, nůžky, šicí stroj, kvalitní nitě odpovídající kvalitě a barvám použitých látek,
špendlíky. Škrob pro naškrobení látek. Na strojové aplikace je nutný oboustranně nažehlovací
Vliesofix s papírovou krycí vrstvou. Tužka.

Spotřeba: POZOR! Spotřeba je uvedena bez rezervy. Spotřeba je kalkulována pro celý quilt.
Podkladová látka (béžová) – 6,5 m
Střední zelená (s potiskem) – 1,0 m
Tmavě zelená – 1,0 m
Červená – 0,75 m
Pro lemovací pásek dvojitý - 0,95 m
Pro lemovací pásek jednoduchý - 0,45 m

Látky před šitím vysrážejte buď předepráním nebo použijte páru a šokové zchlazení. Doporučuji látky
naškrobit. Při přesném šití se škrobením eliminuje diagonální natahování dílků. Stejně tak u
předšívání HST se naškrobením látek minimalizuje nutnost zaříznout hotový HST na přesný rozměr.
Pro škrobení můžete použít hotovou „Škrobenku“ z drogerie, zředěnou vodou a nalitou do
rozprašovače, nebo škrob ve spreji.
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Jak návod použít: V návodu je uvedeno několik podnávodů. Nejprve na půlený čtverec „Ze dvou
dva“, dále na půlený čtverec „Ze dvou osm“. V návodu je uveden postup na jeden blok. Celý quilt se
skládá z devíti bloků. Návod obsahuje i popis postupu šití strojových aplikací.

Přípravné práce:
Veškeré dlouhé díly by měly být řezané po délce látky! Tedy souběžně s pevným okrajem látek. Tak
se vyhnete vlnění bordur u hotové práce.
Nejprve si z celkové spotřeby látky nařežte díly pro bordury. Ze zbývajících látek pak šijte bloky.
(údaje uvedeny včetně přídavku ¼“ na šev)
2 x bordura A (krátká): 8 ½ x 72 ½“
2 x bordura B (dlouhá): 8 ½ x 88 ½“

Základní blok: Pro celý quilt nutno ušít 9x!
Schéma jak dílky sešít – viz. příloha Základní čtvrtblok (díly označeny písmenem).
Jeden blok = čtyři čtvrtbloky.
Připrava - řezání:
pro jeden celý blok

pro celý quilt

A : 4 kusy béžová 2 ½ x 10 ½“

36 kusů

C : 8 kusů béžová 2 ½ x 4 ½“

32 kusů

D : 4 kusy béžová 2 ½ x 6 ½“

36 kusů

E : 4 kusy béžová 2 ½ x 8 ½“

36 kusů

F : 4 kusy béžová 2 ½ x 2 ½“

36 kusů

Na šití půlených čtverců HST – velký
K: 2 kusy béžová 4 7/8 x 4 7/8“
2 kusy červená 4 7/8 x 4 7/8“

18 kusů
18 kusů

Na šití půlených čtverců HST – malý
B: 8 kusů béžová 5 ¾ x 5 ¾“

72 kusů

4 kusy tmavě zelená 5 ¾ x 5 ¾“

36 kusů

3 kusy zelená potisk 5 ¾ x 5 ¾“

27 kusů

1 kus červená 5 ¾ x 5 ¾“

9 kusů
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Půlený čtverec velký (díl K) šitý technikou „dva ze dvou“ (Dva HST ze dvou čtverců)
1) Vezmeme jeden nařezaný čtverec z béžové látky velikost 4 7/8 x 4 7/8“ a narýsujeme na
rubovou stranu úhlopříčku z rohu do rohu

2) Položíme na sebe lícem k líci vždy dva čtverce, jeden červený a jeden béžový s ryskou
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3) Čtverce sešijeme po obou stranách rysky ve vzdálenosti ¼“ od rysky. Švy jsou na obrázku
černé linky.

4) Po linii narýsované (modré) rysky čtverce rozřízneme
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5) Rozevřeme, sežehlíme, odřízneme růžky, které zůstaly a přečnívají a případně zarovnáme díl
na konečnou velikost 4“

4“
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Půlený čtverec malý (díl B) šitý technikou „osm ze dvou“ (Osm HST ze dvou čtverců)
1) Vezmeme jeden čtverec z béžové látky velikost 5 ¾ x 5 ¾“ a narýsujeme na rubovou stranu dvě
rysky od protilehlých rohů

2) Položíme na sebe vždy jeden béžový a jeden barevný čtverec lícem k líci.
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3) Sešijeme čtverce k sobě vždy po obou stranách rysek ve vzdálenosti ¼“. Švy jsou na obrázku černé
linky.

4) Rozřízneme odšité čtverce nejprve po červené lince a pak po narýsovaných ryskách mezi švy. Řezat
tedy budeme po červených a modrých čárách na obrázku. Černé čáry jsou švy.
Mělo by nám zbýt 8 HST.
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5) Rozevřeme, sežehlíme, odřízneme růžky, které zůstaly a přečnívají a případně zarovnáme díl
na konečnou velikost 2“
2“

Odšijeme tolik HST, kolik potřebujeme, podle toho zda šijeme třeba jen jeden blok pro vrchní díl
vánočního polštáře, nebo celý quilt.
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Kompletace:
Sešijte k sobě jednotlivé dílky podle přílohy Schéma dílků a rozložení barev - čtvrtina bloku.
Čtvrtiny sešijte k sobě do jednoho bloku.
Pokud budete našívat aplikace. Udělejte to nyní, kdy máte hotové jednotlivé bloky, ale nemáte je
sešité do topu. Lépe se vám bude pracovat s menší velikostí podkladu. Stejně tak našijte aplikace
na bordury před našitím na středový panel quiltu.
Aplikace jsou vždy umístěny ve středu bloku a jsou otáčeny po svislé ose tak, aby byly střídavě
orientovány různým směrem. Jako předlohu můžete použít přílohu Schéma aplikace, která je ve
velikosti 1:1 a na prosvětlovací desce si umístění dílků na blok předkreslit. Jelikož je výsledný blok
násobně větší než formát A4 (cca 60 x 60 cm) a málokdo má možnost tisknout na větší formáty
papíru, není přílohou schéma celého bloku ve velikosti 1:1.
Pokud šijete celý quilt a máte našity aplikace, sešijte k sobě bloky a našijte nejprve kratší a pak
delší bordury.
Podložte top vhodným rounem a zkompletujte se zadní stranou. Prošijte a olemujte.
Já jsem ušila jeden blok a bude z něj velký vánoční polštář (cca 60x60 cm).

9

Strojově šité aplikace bez založení – nažehlované.
Pro tyto aplikace je nutné mít kvalitní, oboustranně lepící „vliselín“. I když vliselín není to správné
označení. Oboustranně nažehlovací vliselíny - pavučinka, které se vyráběly, nebyly kvalitní a okraje se
odchlipovaly a třepily.
Doporučuji sehnat buď Německý Vliesofix, který je nanesený na papíře, který připomíná pečící papír,
nebo případně Fuse-n-tear stabiliser. Já pracuji s Vliesofixem.

Pamatujte, že u aplikace, kde se dílky překrývají, musíte postupovat od nejspodnějšího dílku. Na
schématu aplikace máte pořadí našívání dílku napsáno (příloha Schéma aplikace).

TIP: Doporučuji dílky aplikovat a obšívat postupně, tak jak je nažehlíte na blok. Ale lze i všechny díly
nažehlit a teprve pak vše obšívat. Někdy není začátek a konec stehu hezký a tyto nedostatky můžete
schovat pod překrytí.
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1) Na Vliesofix si překreslete tužkou motiv jednotlivých dílů – zrcadlově obráceně! Jako
předlohu použijte přílohu Šablony pro aplikaci 1:1

2) Nažehlete celé na příslušnou látku přikládáním žehlící plochy žehličky. Žehličkou po vliesofixu
nejezděte. Nechte chviličku vychladnout. Vystřihněte podle linie nakreslené tužkou ostrými
nůžkami.
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3) Sloupněte papírovou vrstvu a nažehlete dílek na místo, kde má aplikace být. Opět žehličku
postupně přikládejte. Nejezděte žehličkou po aplikaci – můžete si roztřepit jemná vlákna na
špičkách.
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4) Podložte celou práci trhacím papírovým podkladem. Ideální je vyšívací, trhací podklad. Dá se
použít i tužší papírový ubrousek. Toto podložení musí být na všechny strany dostatečně
velké a určitě musí být větší, než celý našívaný motiv. Spojte papírový podklad s látkovým
dílem několika špendlíky. Nedoporučuji podklad lepit lepidlem ve spreji. Lepidlo obaluje jehlu
a nit a ovlivňuje pak kvalitu stehů.

5) Vyberte nitě na přišití aplikace co nejpodobnější k barvě látky. Vyhnete se tak kontrastnímu
zvýraznění případných nedostatků u stehů.
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6) Přišijte aplikaci plůtkovým, nebo cikcak stehem k látce. Pokud u stroje máte, použijte
otevřenou patku pro na našívání aplikací. Lépe je s ní vidět, kam jehla vpichuje a lépe se
s patkou pracuje přesně po okraji aplikace.
TIP: U stehů, které nepoužívám často, si dělám kartičky s napsaným nastavením stroje. Nemusím
pak pracně hledat ideální nastavení pro příslušný steh a nit.

7) Začínáme vždy s vytaženými nitěmi na lícovou stranu práce, konce tak u prvního stehu
můžeme přidržet, aby nám nit neudělala na zadní straně nevzhledný chuchvalec. (Vzala jsem
si kontrastní nit, aby bylo stehy vidět na fotografiích)
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8) Při šití rohů a špiček je důležité, aby byl vrcholový steh veden přesně na špičce. Uděláte
dokončený steh pod vrcholem, pak jeden dokončený na špičce a pak další pod špičkou a
pokračujete dále po obvodu aplikovaného dílku. Jednotlivé stehy je dobré krokovat po
jednom buď velmi citlivým sešlapáváním patky, nebo otáčením kolečkem pohonu.
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Jedině tento postup dostatečně špičku zafixuje. Při hodnocení aplikací, je vynechaný steh na špičce
brán jako chyba.
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9) Po obšití celého tvaru vtáhněte nitě na zadní stranu práce. Udělejte uzlík a konce nití
vtáhněte mezi nitě stehů. Nenechávejte konce volně. Pokud bude nit tmavá, budou konce
prosvítat skrz látku a budou na lícové straně vidět. Opatrně vytrhejte papírový podklad a je
hotovo
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I když návod poskytuji volně, jako free projekt, budu ráda, pokud si nebudete pdf přeposílat, ale
pošlete své „šicí“ kamarádky na můj web, aby si návod stáhly samy. Ať se vám daří každý steh a šití
vám přinese radost.

Pokud mi budete chtít poděkovat, můžete to udělat třeba i posláním dobrovolné částky na číslo účtu:
670100-2209274423/6210 s variabilním symbolem: 666 a do zprávy pro příjemce napsat CESMÍNA.
Pomůžete mi tak s vedením webových stránek, nebo s časem na vymýšlení nového návodu. Za každý
příspěvek předem děkuji. Monika

Autorská práva: : Tento návod, veškeré jeho součásti, texty, schémata, obrázky jakož i veškeré
informace souvisejı ́cı ́ jsou autorskou tvorbou a podléhajı ́ ustanovenı ́m autorského zákona. Autorem
tohoto projektu - návodu a všech jeho součástı ́ je Monika Kolejová. Veškeré kopı ́rovánı ́ a využitı ́ ke
komerčnı ́m účelům a potřebám nenı ́ povoleno. Tento materiál – návod lze použı ́t pouze pro osobnı ́
potřebu, nenı ́ povoleno jej použı ́vat jako výukový materiál na kurzech, nebo pro dalšı ́ výdělečnou
činnost bez výslovného souhlasu autorky. Zneužitı ́m, kopı ́rovánı ́m a dalšı ́m šı ́řenı ́m se osoba vystavuje
nebezpečı ́ právnı ́ho postihu. Výrobky vzniklé podle návodu Cesmína quilt, lze použı ́t pouze
v malosériové výrobě a to pouze za podmı ́nky uvedenı ́ autora návodu a to i v přı ́padě použitı ́ pouze
jednotlivých částı ́ návodu
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Barevné varianty bez aplikací
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Cesmína
Schéma dílků a rozložení barev- čtvrtina bloku
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Šablony pro aplikaci 1:1
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Schéma aplikace
Našĳte dílky v pořadí: D, B, C, A1, A2, A3
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