ZAVINOVAČKA

ZDROJ:
Zpracování a fotografie: Štěpánka Řežábková

MATERIÁL:
Šicí stroj, jednobarevná a barevná dětská látka, vatelín, nitě, nůžky, krejčovský metr, talíř

NÁVOD:
Na zavinovačku o rozměrech 60 x 60 cm si nastřihneme z jednobarevné látky, barevné
látky a z vatelínu čtverce o rozměrech asi 65 x 65 cm. Na vatelín si položíme obě látky lícem
k sobě (obr. č. 1). Jeden roh zavinovačky (tam kde bude mít kulíšek hlavičku) budeme
potřebovat oblý. Obkreslíme si jej podle talíře a ustřihneme (obr. č. 2). Celou zavinovačku
prošijeme kolem dokola na stroji, ponecháme pouze asi 20 cm nesešitých (obr. č. 3).

obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 3

Nesešitým otvorem obrátíme zavinovačku na lícovou stranu (obr. č. 4). Otvor založíme,
našpendlíme a z lícové strany zašijeme (obr. č. 5 a 6).

obr. č. 4

obr. č. 5
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obr. č. 6

Zavinovačku položíme oblým koncem nahoru a složíme. Dolní roh otočíme nahoru, levou a
pravou stranu do středu (obr. č. 7). Kolem dokola můžeme zavinovačku ještě prošít ve
vzdálenosti asi 2 cm od okraje (obr. č. 8). Poté si nachystáme pásek na zavázání. Podle
krejčovského metru přibližně vidíme, že pro zavázání na mašli, bude zapotřebí délka min.
150 cm (obr. č. 9).

obr. č. 7

obr. č. 8

obr. č. 9

Ustřihneme pruh látky asi 9 x 150 až 170 cm (obr. č. 10). Pásek podélně zahneme dovnitř
z každé strany 1 cm, složíme napůl a sešijeme, výsledná šíře tak bude 3,5 cm (obr. č. 11).
Najdeme na výšku zhruba polovinu zavinovačky a pásek položíme kousek nad polovinu,
směrem k oblé části (obr. č. 12).

obr. č. 10

obr. č. 11

obr. č. 12

Zavinovačku rozložíme a položíme barevnou stranou nahoru. Pásek máme z každé strany
mimo látku asi 50 cm (obr. č. 13). Na výšku leží asi 10 cm nad polovičkou (obr. č. 14). Po
vyrovnání svisle i vodorovně si prostředních zhruba 25 cm našpendlíme a přišijeme (obr. č.
15). Zavinovačku složíme a zavážeme na mašli.

obr. č. 13

obr. č. 14
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obr. č. 15

