
Všechny předlohy jsou v originální velikosti, pokud není uvedeno jinak. 
Šablony si můžete také stáhnout na www.svetzeny.cz.

šablony

Vystřihněte bez přídavku.

Přidejte švový přídavek 0,5 cm.

vintage 
panenky
Lucy woodrow
ze strany 16

Všechny projekty a návody zveřejněné v časopise Mollie Makes jsou určeny výhradně pro soukromé účely. Někteří z autorů souhlasili s použitím jejich návodů také pro komerční využití, pouze však 
za dodržení následujících pravidel: Výrobky je povolené prodávat osobně např. na lokálních trzích, a to jen v omezeném množství, nikoliv tedy tzv. sériovou výrobou či strojově. Zároveň je zakázáno 
výrobky prodávat v kamenných či online obchodech. Je-li to možné, měl by být vždy uveden autor návrhu. Projekty, na které se tato výjimka vztahuje, jsou označeny tímto symbolem  . 
Pořizování fotokopií časopisu nebo jeho částí za účelem šíření či prodeje je zakázán. Prosím, respektujte autorská práva. 

1x vlasy 
zadní díl

2x tělo

1x vlasy
přední díl
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4x paže

4x noha

1x horní díl 
plavek

1x tvar horního 
dílu plavek

2x spodní díl 
plavek 

2x hlava 
kačenky

2x hlava 
zajíčka

2x zobák 
kačenky

2x koupací kruh
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přívěsek  
na kabelku
melodie telliez
ze strany 73

2x list
2x velký květ

2x malý květ

vyšívané 
moto
sophie gibbons
ze strany 36
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Espadrille BACK

Cut 2 x fabric
Cut 2 x lining
Cut 4 x interfacing

Leave a gap here
G

ra
in

lin
e

Top

Bottom

SIZES

EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42

Espadrille FRONT

Cut 2 x fabric
Cut 2 x lining
Cut 4 x interfacing

G
ra

in
lin

e

Leave a gap here

Inside Outside

SIZES

EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42

Espadrille BACK

Cut 2 x fabric
Cut 2 x lining
Cut 4 x interfacing

Leave a gap here

G
ra

in
lin

e

Top

Bottom

SIZES

EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42

espadrilky
suzie kemner
ze strany 26

Vykopírovat na 200 %

Všechny projekty a návody zveřejněné v časopise Mollie Makes jsou určeny výhradně pro soukromé účely. Někteří z autorů souhlasili s použitím jejich návodů také pro komerční využití, pouze však 
za dodržení následujících pravidel: Výrobky je povolené prodávat osobně např. na lokálních trzích, a to jen v omezeném množství, nikoliv tedy tzv. sériovou výrobou či strojově. Zároveň je zakázáno 
výrobky prodávat v kamenných či online obchodech. Je-li to možné, měl by být vždy uveden autor návrhu. Projekty, na které se tato výjimka vztahuje, jsou označeny tímto symbolem  . 
Pořizování fotokopií časopisu nebo jeho částí za účelem šíření či prodeje je zakázán. Prosím, respektujte autorská práva.

Jak na střih v plné velikosti? 
Na výrobu střihových dílů stačí běžná 
domácí tiskárna. Díly vytiskněte na  
papíry A4, slepte k sobě podle předlohy, 
vykopírujte na látku a můžete začít šít!

sedací vak
Dk 
ze strany 45

ŠablonY  
v plné velikosti 

ke stažení na 
www.svetzeny.cz

Přední díl
2x z látky
2x z podšívkoviny
4x z vlizelínu

Zadní díl
2x z látky
2x z podšívkoviny
4x z vlizelínu

vnější 
strana

vnitřní 
strana

horní část

spodní část

Spojit

Spojit

nesešitý otvor

nesešitý otvor

sm
ěr

 v
lá

kn
a

sm
ěr

 v
lá

kn
a

Vý
šk

a 
48

 c
m

 

Šířka 48 cm 

Horní dílŠířka 95 cm

Boční díl

Boční díl

Vý
šk

a 
72

,5
 c

m

Šířka 110 cm  

Vý
šk

a 
15

5 
cm

 

střih v plné 
velikosti ke 
stažení na 

www.svetzeny.cz

velikosti
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papírové 
pivoňky
livia cetti
ze strany 52

všechny projekty a návody zveřejněné v časopise Mollie Makes jsou určeny výhradně pro soukromé účely. Někteří z autorů souhlasili s použitím jejich návodů také pro komerční využití, pouze však 
za dodržení následujících pravidel: výrobky je povolené prodávat osobně např. na lokálních trzích, a to jen v omezeném množství, nikoliv tedy tzv. sériovou výrobou či strojově. Zároveň je zakázáno 
výrobky prodávat v kamenných či online obchodech. Je-li to možné, měl by být vždy uveden autor návrhu. projekty, na které se tato výjimka vztahuje, jsou označeny tímto symbolem  . 
pořizování fotokopií časopisu nebo jeho částí za účelem šíření či prodeje je zakázán. prosím, respektujte autorská práva.

20x velký 
okvětní lístek

15x středový 
okvětní lístek

5x malý  
okvětní lístek

3x střední 
okvětní lístek

1x malý list
1x velký list
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01

02

02

01

01 02

03 04

01 02

03 04

vyšívaná 
duha
liz stiglets
ze strany 12

slovníček stehů
naučte se tři základní stehy, které budete 
potřebovat u vyšívacích projektů. 

rovný steh
nejjednodušší steh, který se často používá 
jako základ pro jiné stehy.  

jehlu vypíchněte a o kousek dál vpích
něte. opakujte podle potřeby.

uzlíkový steh
díky tomu, jak vypadá, se často označuje 
jako francouzský uzlík nebo pecičkový steh. 
lze ho vyšít samostatně nebo ve skupině. 
používá se například při vyšívání písmen, 
jelikož připomíná tečku, nebo místo korálku 
jako střed kytiček. 

špičku jehly vypíchněte, přízi obtočte dva
krát až třikrát kolem špičky, navinutou přízi 
přidržte prsty levé ruky, jehlu protáhněte 
a vpíchněte zpět do místa vypíchnutí.

řetízkový steh
ideální steh pro vyšívání obrysů, linií nebo 
výplní obrázků. 

jehlu vypích něte, z příze vytvořte 
smyčku, vpíchněte opět do místa vpichu, 
uvnitř smyčky vypíchněte a pak vpíchněte 
opět pro další steh. po vyšití posledního 
stehu vpíchněte jehlu těsně vedle příze vně 
smyčky.

maska 
na spaní
kirsty neale
ze strany 48

vykopírovat na 200 %

2x hlava lišky

2x tvářička 2x ouško 1x čumáček

2x vrchní část hlavy

šablony v plné 
velikosti ke 
stažení na 

www.svetzeny.cz
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