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Úvod.
Šití jest ze všech ženských prací ručních uměním nejstarším a nej

rozšířenějším. uno řekněme. že i nejpotřebnějším.
Ženě přísluší jehla jako muži meč. a ruku ženina, jež by neuměle

vladnouti jehlou, nebylo by více rukou ženskou.
Šití \“ širším slova smyslu je spojování částic vcelek. Spojování

koná se pomocí spojidel & nesu-oje špičatého, jemuž se říká: jehla. '
Spojidly jsou nitě konopěně, lněné, bavlněné i hedbávné.
Základní látku rozstřihneme dle potřeby v částice menší. kterépek

spojujeme. abychom jim daly určitý tvar.
Toto nazýváme přistřihovúní.
Šití \' užším slova smyslu, jímž označujeme užitečnou ženskou

práci ruční, zahrnuje vsebe: šití bílého prádle, šití ozdobné, spravo
vání, šití šatů.

Šití šntů vpadú více v obor průmyslně prace a není výhradně

ženskou prneí ruční; pročež se o něm zde šířiti nebudeme. Pojednůme
pouze o šití povšcchněm, o šití bílého prádla a o spravování.

Šití není přenúšivou prací jako pletení neb hdčkovůni &žádá bedli
vého provedení. Šití do únavu, šití ze mzdu velice nnmúhú n podrývú
zdraví. i škodí zraku; proto dobře činíme, stříddme-li je jinými, více

mechanickými pracemi. _
V domácnosti je beztoho střídání práce přirozeně už samo sebou

zavedeno a zde také šití nikdy nenškodi zdraví, přidržujeme-li dívku
hned při začátku k tomu, 'aby rovně seděla, hlavu neld'ivila. u vyhledala
si vždy místo, kde je světlo.

Šití jchlou za našich dnů arci ustupuje do pozadí i v domácnostech,
kde šicí stroje se zehošíují; avšak šicí stroj umění šití nevytlači, a pri-o
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počáteční znalost stehů, švů, spojování i zdobení musí zůstati a zůstane
jen jehle za podíl, jakož jehla je základem umění šití. Kdo neumí šíti
jehlou. nemůže pak šíti na stroji, nebo stehy a švy, jimž se dívka učila
jehlou, dovede pak snadno ušíti pomocí stroje.

Mimo to nelze, aby se každá práce šila na stroji, a proto jehla
zustane vždy vítaným nástrojem v ženských pracích ručních a milým
přítelem v každé domácnosti.

Jehla.

Dobrá jehla musí býti ze železného, ocelovaného drátu„ míti ostrou
špičku. vejčité ucho, nesmí se ani ohýbati. ani lámati.

Jehly nejlepší jakosti jmenmeme anglické, byt i nebyly vždy
prave anglické zboží. Známé a dobré jakosti jsou též jehly norimberské
a aussburgeké.

Ošitou jehlu nerada švadlena ztrácí.
Pro šití bílého prádla volíme jehly polodlouhé, nikdy dlouhé. ale

spíše kratší.
Jehla musí býti vjemnosti vždy přiměřená i látce. ze které. initi,

se kterou se šije. Určitého pravidlu stanoviti není tak snadno, poněvadž
čísla v továrnách nejsou vždy tatáž; avšak budiž nám zřetelem a pravidlem:

ím jemnější jehla, tím drobnější steh, a za druhé:
Čím vyšší číslo. tím bývá jehla tenčí. Pro šití bílého prádla vo

líme jehlu od čísla 8 až do 12, které bývá i číslem nejvyšším.
Při šití vezme se jehla do pravé ruky mezi ukazováček a palec

a opře se o prostřední prst, na který navlékámc uáprstek, aby uchem
jehly se nepopíchul.

Jeblu opřeme o hořejší stranu prstu, ozbrojeného náprslkem, nikdy
ale o spodní. Méně dobré je opírati jehlu v prostřed náprstku. ulo opí
ruti ji o spodní stranu prstu, je rozhodně chybné. Prat prostřední musí
při dobrém držení jehly skrývati se více pod ukazováček. Ostatní dva
prsty musí se držeti zcela volně, aby se nikdy :; druhými nespojily a ne
utvořily tak zvanou „štupku.“

Náprstek.

Náprstek objevil se v průmyslu současné s jehlou zdokonalenou.
Jest to kovový klobouček, který hořejší část prstu přikreje. Bez ná
prstkn nelze šíti, a je to znakem nepořádku. vidíme-li dívenku namuhurě
prstem neozbrojený-m píchati jehlou do látky.
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Nit musí býti pevná, hladká, a letce, ze které, i jehle, se kterou
se šije co do jemnosti, co do jakosti, i co do pevnosti přiměřeua. Oby
čejně se šije nití bílou. lněnou, měně bavlněnou & bedbávnou. Letky
pestré někdy vyžadují barevně uítě; při atobílcb ozdobných pak šijeme
i na ldtco bílé někdy nití barevnou. řídíee se spůsobem ozdoby i věci,
kterou zdobíme.

Zde nelze opomenouti. abychom neupozornjly na zvyk nyní tak
rozšířený, šíti totiž nitěmi. určenými pro sm na stroji, běžně zvané
utrojovými.

Mít se ze to, že nit strojové. poněvadž je hladké a leskle. je také
užitečná a pro šití jehlou uspůaobilá; avšak není tomu tak! Nit tato je
příliš kroucená, je tužší obyčejně. a při šití se ráda uzlíčkovatt u trhů.

Zvláště se nehodí pro steh obnitkový, poněvadž se pak stehy ne
klndou kolmě.

Nejlépe volíme-li nitě anglické, co do jakosti nejlepší.
Co do tenkosti podotýkame, že jako při jehle, i při niti stupňují

se čísla výše, čím jemuější je nit.

Navlékání nitě do jehly.

Nit, jíž navlékáme do jebly, nesmí býti dlouhá. aby se nemařilo
času vytahováním a ušetřilo nitě. která se v oušku jehly ráda rozvlúknt
u přetrhne se. Přiměřenů délka nitě je nejvýše 60 cm. Nobírúme-li řasy,
nutno navléknouti nit delší a sice tak dlouhou, abychom při rovnítní řns
mohly nit. pohodlně otočiti kolem prstu.

Navlékojlce nit, vezmeme jehlu v polovici uchem vzhůru do pravé
ruky, nit do levé. Nit dříve nůžkami zašpičatíme & prstem zakroutíme.
nikdy však zuby ji netrhíune.

Nit drlíme ve směru vodorovném k uchu jehly, ním ji prorlělmeme,
& na třetinu delky celé nitě vytábueme. Abychom jiatěji nevlékly nit

do ucha. opřeme si obě ruce malíčky těsně k sobě.
Takto-li nnvlékame. zůstalo nem jehlu v pravé ruce k šití již při

provenn.

Uzlíěek.

Při některých stehúch, k. př. při stehovaní a nabírání řas. třeba
jest na konci nitě uzlíčku, který zabraňuje vyvlěknutí. Delší konec nitě

ll



Při látce šikmé střižené nelzo nití

počítati, i nutno dbáti. aby bez počítání nití
stehy v týchž rozměrech & téže vzdálenosti
od kraje byly.

2. Stehovacl stoh.

Jest to dlouhý přední steh, kterým
látky se k sobě lehce připevní, aby se ne
pošinnly a zároveň naznačí směr šití.

Široká obruba, i široký záhybek také se stahuje.

Obraz !.

3. Zadní etch.

Zadní steh jako přední šije se od pravé strany k lové. Vpíchneme
jako při předním stehu do látky, vypíchaemo čtyry nitě na látce v před.
pak vpíchneme dvě nitě zpět zn nit šicí dolů a vypíchneme zdola nahoru
opět čtyry nitě ze nit šicí; tak pokračujeme vždy dvě nitě zpět a čtyry
kn předu.

Takto se provádí zadní steh při tenké látce; jeli látku hrubší,
byl_\ by stehy příliš \elkě; šije se přes dvě až tři nitě aby jich velikost
rovnala se stebům na tenkém plátně. Je- li látka příliš tenká, že nitě
počítati by bylo obtížao a zdlouhavo, dlužno přiblížeti k tomu, aby stehy
kladly se stejně, čímž se tvoří stehy, které přikryvají „vždy dvě nitě.

Zadní steh podobá se na pohled přednímu, jen že je mnohem
pevnější.

4. Steh obnitkový.

Jehla se drží uchem k sobě, špičkou od sebe a vpíchae se do
látky rovně na jednu, nejvýše na dvě nitě hluboko za pevný okraj, &
vytáhne se zase zpět. Tak se pokračuje. Steh musí ku stehu přilelmti
a proto pícháme vždy jen ob nií dále. jak již samo nám naznačuje jeho
jmeno: obnitka.

Ni: volíme silnější. osnované nitě látky.

5. Steh obšlvaei (obraz 2.)

podobá se stehu obnitkovemu, jen že při něm vedeme jehlu špičkou
směrem k sobě. Stehy klademe hud tak hustě i v téže hloubce jako



při obnitkových. anebo se co do vzdá
lenosti i co do hloubky vpichovíiní
řídíme švem. který nimi tvoříme. i let
kou, na jaké ho žijeme. i předmětem.

6. Steh perlový. (Obraza.)

— Mo svůj název od toho. že

stehy jsou-li pravidelně užity. podobojí
se porličkúm.

Šije se od pravé strany k levé.
Vpichnemo do látky jako při stehu předním
& vypíehneme na čtyry nitě v před, pak
zase \'píchneme jehlu čtyry uitě zpět, a opět

ji vypíghnemo v látce na čtyry nitě před stoh
ušitý. Pak vedeme uit šicí zpět a vpíehne
me jehlu přes čtyry nitě až k prvému stehu.
Tak pokračujeme. aby jeden stah přilehal
těsně k druhému a nebylo mezery. Nu sil
nější látce čitáme pouze stehy na tři nitě,
:: kde nelze nití sčílnti, řídíme se pravidlem

již při stelm zadním nazuučeným.

Obecně se jmenuje steh „Btepový“ nebo „štepovíiníf

7. Steh rozmariuový neb křížový &

8. steh řetízkový

popíšeme při popisu švů. z nichž se skládají.

B.

Stehy ozdobující.

Stehy ozdobně jsou základem vyšívání; poněvadž jimi však lze
i v šití vytvořiti vkusně vzory. popíšeme jednodušší také na tomto místě.
a sice omezíme se na takové. jakýchž nejčastěji upotřebuieme pro ozdobu
bílého prádla.

Provedon se obyčejně nití bílon. ale oblíbeny jsou i v barvách
pestrých. Vkusná pro bílou půdu jest nií světlemodrá. světležlutě, čer
vená. černá. '
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Při čeruč niti je třeba opatrnosti a vkusu. Pravidlo slohu nám

hlásá, že černá nit na bílé látce smí zdobiti pouze okraje; nikdy
nesmíme černou nití zdobili plochy libovolne.

Krdsné a vkusné je, šijeme-li ozdobné stehy bílou nití na bílé
půdě. volíme-li pro áití nit jiné jakosti, než ldtka; n. př. na plátně nití
bavlněnou.

Slované libovali si vždy, a podnes tak vidíme tam. kde se udržel
starý kroj národní, že pošívali bílou půdu plátna zlatou nití. Jest to
nejen bohate. ale i vkusné a vchází za našich dnů opět v oblibu.

Pro stehy ozdobne volíme nitě lněné, bavlněné, hedbávné, ivlněné.
jen k tomu přiblížíme, aby barva pestrých nití bylo stálá a dala se
dobře práti.

Účinek, ráz a rozličné druhy stehů ozdobných lze nám nejlépe
stndovati na starých šnčrovačkách našich purpramutek. Mčlyí Slovanky
vždy vytříbený vkus a dokud nás nezapluvil přepych západoevropský s ne
vknsem jeho. nemohl nikdo rytýkati nám, že jsme se kdy byly prohřešily
proti pravidlům krásy a slohu.

Ozdobné stehy. jakýmiž se nejvíce zdobí bílé prádlo jsou:

1. Stoh perlový.

Popsaly jsme jej již při stehu spojovacím. Jest to týž starý známy.
jen že vpíehajíce jehlu do látky, čítáme pouze dvě. nikoliv čtyry nitč.

Stoh touto má zdobiti, ne spojovati, a proto si žádá, abychom pro
šití vytáhly z rovné látky nitě. buď jednu. buď i dvě, i více.

V této mezeře tažených nití šijcme steh perlový kryjíee vždy jen
2 u 2 nitč látky. Tím docílíme. že stehy se kladou jeden k druhému
jako perličky, jedním a tymže směrem.

Kde nelze, abjchom táhly nitě, nebo kde střihem okraj látky je
šikmý, tam vycvičená oko musí dbáti, aby perlová stehy byly stejně drobné.

Nit. kterou šijeme perlový steb, musí býti 0 stupeň silnější nitě
osuovové.

Stehem perlovým tvoří se jemné čárky v šití ozdobném, n biiou se
jím i předkreslená jména na prádle bílém. i rozličné vzory. které jsme si
dříve nakreslily. Šijeme-li v předkreslených čárách stehem perlový-m, ne
smíme ni! jednou více, podruhé méně přitáhnouti.

Setkáme se s tímto stehem ozdobným také při vyšívání.



2. Steh obnitkový.

I tento známý ateh číláme ku stehům ozdobným. a jest také jedním
ze základních stehů vyšívání v bílém.

Perlový steh zastupuje čárkovité kresby vůbec, obnitkový jen ku
laté. stonkovité čáry. Zdobíme-li jím prádlo, třeba nakresliti si dříve
na látku vzor.

Steh obnitkový ozdobný šijomc více po apdsobu stehu obšívacího
& držíme při šití jehlu špičkou k sobě; ale stohy klademe hustě jeden
k druhému jako při obnitee. aby tvořily pěkné perličky. Prvá než za
čneme šíti. proláhueme vzor předkresloný, nebo jméno, silnou nit-í zá
kladní, ve stehu předním, jen že šijeme na lícu látky stehy dlouhé a na
rubu krátké asi na 3 nitč látky vypichujíce. Přes tuto nit základní.
která nám znázorňuje rozhraní dvou krajů, šijeme pak sloh obnilkový.

3. Stoh ruský.

Steh tanto podobá se stehovacímu atchu, tudiž nejprostšímu ze všech.
A přece lze docíliti jím vkusné vzory. Zdobíme tímto stehem látky
veškeré v niti bavlněné, vlněné, i hedbávné. No bílých látkách: na plátně,
muselínu, perkalu a jiných. šije se hedbávím. zvláště dáváme přednost
černému hedbáví. že se dobře pere-, avšak i bavlněnou nití barevnou lze jej
provésti, ano krásný je účinek jeho, provede-li se ve dvouni více barvách.

Stoh ruský vpadá více v obor vyšívání. avšak pro jeho jednoduchost
a snadnost v provedení uvádíme jej zde při šití. Základem jeho je kresba.
Nakreslímo si vzor, řídíce se buď dobrou předlohou. bud vkusem a vy
nalezavoatí svou vlastní.

Kresba je velmi jednoduchá; sestávát ze samých přímek, ze kterých
lze však aestaviti vzorů rozličných i prostých. pouze klikutých, i bohatých,
složitých, vždy ale ze přímek větších i menších složených.

Ozdobnými slohy ruskými zdobívají se sukénky dětské i šatičky.
pak bílé šátečky :: šálky na krk, a podobné předměty.

Nakrealiváo si vzor napneme si látku na voskované plátno. Je-li
látka silná a pracovnice zručná, není toho třeba. Nyní vypíchneme jehlou
a kraje vzoru. zapošijeme &uděláme tak dlouhý steh stehovaci, jak dlouhá
je přímka vzoru. Na konci vypíchneme jehlu na téže přímce o jednu
nií zpět a zase pokrýváma dlouhým stehem přímku následující.

Tak pokračujeme sledujíce čáry kresby. Pohledneme-li na práci.
neznáme. že ruský steh pokrývá vždy kresbu po vrchu u že jen. kde se
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přímka končí, všije se swh pod nit. Vidno z popisu, že je to šití velmi
prosté, nic více než protahování nití, :. přece ve svých účincích bohatá,
o skutečně originelní a. vkusné.

Kde ruským slohem so vyšívají vzory široké, složitá. žádá času.
i trpělivosti, aby vzor byl čistě proveden; pak se čítáuž více k vyčívání.

Předlohy vzorů přinášejí veškerá časopisy modní.

4. Steh kroužkový.

Ozdobný tento steh patří částečně také už k vyšívání bílému ajest
ve v_všívání stehem začátečním. Uvádíme jej už při šití, poněvadž jím
zdobíme bílé prádlo i jiné části oděvu.

Zdobí se jím i plochy, i kroje, i lemy. V okolku vybíhá obyčejně
v menší i včtší, kulaté. neb špičatá zoubky.

Provádí se na rozličných látkách buď bavlněnou, bud hedbávnou,
bud vlnčnou nití. Na látkách bílých. lněných i bavlněných. kroužkujemo
nití havlučnou.

_Popíšeme zde pouze obyčejný steh kroužkový, zůstavujíce si spůsoby
druhč pro knihu „Vyšívání'

Steh kroužkový šije se od levé ruky k pravé.
Nejprve se vykreslí tužkou čáry vzoru zonbkovitóho buď dle před

ložky. hud od svobodná ruky pak se nuvlekne bavlněná nit, jejíž tlouátká
musí souhlasiti se silou látky & protahuje se jí vzor.

Protahováuí děje se takto: na čáře nakreslené uáijeme vždy na
lícu jeden dlouhý nich, na rubu ule kmtičký, sotva asi tři nitě látky
zabírající. Když jsme vzor protáhly, začínáme teprve vlastně kronžkovati.
Látku položíme si přes ukazováček ruky levé, prostředním prstem a palcem
ji přidržíme, aby se napnula a počínáme šíti od levé ruky k pravá.

Vypíchneme jehlu ve vzdálenosti dvou stehů od začátku a protáhneme
ji ještě jednou ku kraji vzoru. Pak vpíchneme horem za nití základní
a vypíchneme ji dolem pod louže nití, vyláhueme jehlu tak, aby nám
zůstalo nif. kterou jsme palcem podržely, pod jehlou. Vymhujíee nit,
podporujeme ji ustavičně palcem, už ku konci navléknutí. načež steh
přiláhneme.

Tuk pokračujeme dále. až pokryjeme veškerá nakreslené čáry tčmito
kronžkovými su.-hy, jež musí těsně a rovné k sobě přiléhati. Mnoho
záleží na přitahování, aby se neutáhla nit jednou více, jednou ménč.
Když jsme ukončily, opatrně kolem kroužení látku ostříháme, nebo ateh
kronžkovany' tvoří pevný kraj.
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5. Stela tamburový.

Sleh tento šijeme, držíce jehlu špičkou směrem k sobě. Jehla
vypíchne se od rubu k lícu na tři nitě daleko od kraje. (Viz obraz č. 4.)

Látka se položí přes ukazováček, prostředním prstem & palcem
se přidrží; zároveň položí se nit, kterou šijemo pod palec. Jehla se
vpíchue opět tom, kde se prvé vypíchla a vypichne od vpíelmutí prvého
ve směru kolmém proti sobě čtyry nitě daleko. aneb v rozměru čtyr

nití. kde jich počítati nelze.
Nií. kterou držíme pod palcem.

zůstane pod jehlou. jehla se vytáhne.
mt se přitáhne; takto utvoří se steh
podobný řetízku při háčkování.

Nyní opčt nit přidržime pal
cem. vpíchneme tam. kde se posledně
vypíchla a opět čtyry nitě daleko vy
píchueme. Steh se přitáhne a takto
se pokračuje dále. Stoh tamburový
provádí se také háčkem, a práci jme
nujeme tamburovúní. Popíěeme ji při
„Vyůívúuí“.

Tento steh se snadno pára a proto se musí poslední steh pře
píchnouti přes poslední kličku a na rubu pevně zašíti.

Nová nií protáhne se čtyrmi stehy na rub. v_v-píehnese v posledním
stehn a pokračuje se dále.

Stein tamburový šiie se buď prostě na látce, v čarách rovných. buď
se jím pošívají vzory dříve předkreslené; avšak vždyjen vzory čárkovité.

Zdobíme jím zástěrky, sukénky, kabátky noční a podobné různé
předměty oděvu a prádlo.

Nit volíme buď bílou, bud barevnou, bavlněnou, neb vlněnou,
i hedbáv-nou. Při volbě této rozhoduje hlavně látka. na které tamburovým
stehem šijeme, také i osobní krasochut, móda a předmět. Má-li dívka
vytříbený vkus. všímá-li si bedlivě všeho, co se vyskytne nového v oboru
šití ozdobného, nezbloudí tak snadno na scestí nevkusu. Pravidel určitých
zde stanoviti nelze; doporučujeme ale v této věci, aby každá zuašich
čtenářek řídila se při volbě dobrými vzory. jakýcbž podávají často časopisy
pro ruční práce ženské.

Každá doba libuje si vjiněm a jiném ozdobném stellu, který pak
převlddno a jiné druhy zatlačí.

Obraz 4.
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6. Řetízkový steh.

Stch řetízkový je jednoduchá. ale vkusná ozdobu. Šijc se bavlnou.
vlnou a hedbúvím v barvách pestrých, i bilou nití. na plátně, ldtkúch
bavlněných, i vlněných.

Položíme látku přes ukazováček
levé ruky, palcem ji přidržíme a ši

jeme od levé ruky k pravé.
Vypíchneme nu lílwe ni!, zapo

šij emo ji u puk cdečlemc si na lúlce
2 nitě vodorovně, u 8 nilí odtud
proti sobě. Tum \'píchnemc jehlu,
vypíchneme ji o 2 nitě zpět vodo
rovně. nií vyídhneme. Tnklo ušily jsme
] šikmý swh & nyni bude následo—

vuti druh)" ve směru opúůném. Nií přeložímc přes ušitý sloh n odpočí
táme si od prvního vypíchuutí 4 nitě vodorovně. Tam jehlu \'píchneme
& o 2 nitě zpět vodorovně ji zase vypíchneme. Nií vytáhneme a zm

přeložíme přes ušitý steh, abychom mohly dále šíti steh třetí. opět ve
směru tomže, jak byl první.

Tak se pokručuje, jak jasně ukazuje obruz. (Obraz č. ú.)

ním; sf

7. Klikntý steh.

Steh tento podobá se předešlému a má týž účel i pravidlu. V pro
vedení liší se tím, že netřeba počítali nití nu látce. nýbrž že stehy.
kludoucc je šikmo jako při stehu řetízkovém, můžeme rozvádčli libovolně
u u větší vzdálenosti jednoho od druhého.

8. Křížkový etch.

Když dva su.-hy protiúhelné křížem přes sebe ležíl jmenujeme lo
sleh křížkový. Blehem křížkovým pošívnjí se čtverhrúnky pestrými nitčmi,
čímž se tvoří rozličné vzory. K tomu cíli přistehujeme na látku kunuvu,
nu které vzor v_všijeme u jejíž nitě puk v_vlahúme.

Mimo to šijeme křížkovým síehem písmenu, jimiž se znamená
bílé prádlo.

Sije se lnklo:
Vpíchne se do látky, nií se na ruby upevní, vf)-píchne se: od V_\'

píchnulí počítá se 2 nitě na šířku a 2 na výšku; tam se jehla vpíchne
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a naberou se 2 nitě; steh tento tvoří uhlopříčnon čáru rozděleného čtverce.
Druha polovice křížku klade se také od levé k pravé. jen že v opačném
směru, totiž od shora dolů a tvoří druhou úhlopříčnou čára směrem
opačným. Nyní se vypíchl-ie 2 nitě od hotového křížku vlevo; odtud
píchne se do hořejšího úhlu prvního křížku a neberou se 2 nitě rovně
v levo; takto utvoříme první polovici druhého křížku; opět se píchne do
dolejšího úhlu prvního křížku a odtud naherou se 4 nitě vlevo.

Takto utvořen jest druhý křížek a jest úplně jasno, jak se dále
pokračuje, děláme-li řadu křížku.

Šijemo-li takto vzor, nebo písmenu, vypečítdváme křížky dle před
lohy, bud nad sebe, buď vedle sebe.

Steh křížkovy je druhým základním stehem vyšívání, i promluvíma
o něm více v dílu „Vyší\'aní“.

9. Technika llolbelnova.

Ku stehům ozdobným lze čítati i přední i stehovaeí steh. Klademe-li
tyto stehy střídavě v určité vzdálenosti. aby tvořily vzory proplélanú, lze
jimi provésti pěkné ozdoby na bílém prádle. Stehy buď se čítají, buď
po vzoru kresleném čárkovitém pošívají.

Módní časopisy přinášejí za našich dnů mnoho vzorů podobných

a k nim také poukazujeme. Uvedeme zde nyní tak oblíbenou techniku
Holbeinovu. která není nic jiného. než složení předních, nebo staho
vacích stehů.

Stohy kladou se tak. aby po obou stranách latky tvořily úplně
stejný vzor. Provedení naznačiti se da asi u ledem :

Na lútkn nakreslíme si vzor, který musí sestavati jen zpřímých
čar. Podobných, pro Holbeinovn techniku již určených vzorů dosti lze
si v_vbrati v časopisech módních. Pak šijems po čárách nakreslených
stejně dlouhé přední stehy.

Došedše ka konci vzoru, začneme zase týmž spůsobem šíti zpět;

nyní ale pokrývamc stehy vždy ony časti vzorů, které dříve zůstaly
nepokryty. tak že vzor na lícu i na rubu pak je stejně ušitý.

Šijeme tento sleh vždy nití barevnou.
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C.

Stohy lemující.

Stehy těmito šijemc švy lemující při lemu nebo obruhč.
Jsou to hlavněobrubový, perlový, přední. mřížkový čili

ů jour, částečněi tamburový, klikatí-, kroužkový.
Popisy některých jsme již podaly, oslutní popíšeme při lemu, ponč

vedž nelze jich samostatně správ-ně vysvětlili.

S v y.

Seředíme-li stehy. kludouce jeden kdruhemu v určitém rozměru.
utvořímc šev.

Šev je řadu stehů těsně k sobě přiléhajících.
Ať se šev umístí kdekoliv, musí vždy zůstati věren účelu svému:

spoutání.
Každý šcv má svůj zvláštní ráz a úkol v šití, kterýž má a musí

vynikati.
Švy roztřid'ujeme dle toho, jaké částice sešíveií. jaké látky spojují,

dle účelu a jakosti následovně:

(1)švy spojovací.
b) švy ukončující nebo lemující.
c) švy ozdobne.

A.

Švy spojovacl.

vu spojujícího nelze nikdy upotřebiti kozdobě. neb jest celkem
samostatným. Nejtěžší švy jsou příčné. Spojují dvč částice střižené
& upravené pro určitý trer, aby se utvořil z nich žádoucí celek. Kuž
z nich má již určený účel svůj v šití bílém i barevném. Ráz jejich určuje
se stehy, kterými! se sešívují & proto rozeznáváme švy následující:
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1. Šev předním stehem.

Spojuje běžně dvě lrmjité lehké látky.

2. Šev stehovaci.

Stehnje lehce dva kraje stehem stehovscím, aby se při šití neposunuly.

3. Šev stehem zadnim.

Sešijeme dva kraje látky stehy zadními. Upotřebíme ho, chceme-li
rychleji práci provésti. zvláště na předmětech méně vzácných a na látkách
lehčích i starších. '

4. Šev předpravný.

Dva okraje látky neb střihu spojují se stehem spojovacím perlový-m.
Je to sev. jehož se nejčastěji upotřebnje a je základem zápošvu, pročež
i název jeho předprnvný, že je jaksi předpravou ke šru hlavnímu.

5. Zúpošev.

Provede se dvěma stehama: perlovým spojovacím a obrubovým,
a sestává ze dvou švů: předpravného n lemiu'ícího.

Obraz 6.

Sešijeme dva kraje látky střižené švem předpravným tak, aby
přední převýáovala spodní. anebo. což zvláště pro začátečnice dopo
ručujeme, sešijeme obě látky stejně vysoko. Arci že v druhém případu
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polovičko látky na straně spodní se sestřihuc, když se kraje seáily
o 4 uilč.

' Když jsme kraje sešily, rozložíme látku a na lícu po švu prostředním
prstem levé ruky \'j'škrtáme :; uhlarlme. Pak sešitů kraje do vnitř
založíme, palcem zukulatíme, aby tvořil polovypouklon šňůrku. kterou pel:
ještě jehlou poopravíme i urovnáme, a obrubovým stehem přišijeme k látce
těsně při založení. spůsobem, jakýž udáme při obrubě. (Viz obru G.)

Zápošev musí být všudy stejne zakulacený a na líc pěkně hladký.
Při některé práci jako: při všíváuí rukávů volíme zápošev plochý

a široký.
Plochý zápošev rozeznává se od předešlého tím. že šířka jeho je

libovolná, že se nezakulocnje, palcem uezakrouží, nýbrž zakládá jako
obyčejná obrubu. _

Šířka zápošvu řídí se tím, jak hluboko áiieme zadní steh od kraje.
Zápošev žádá zručnosti. musí se dlouho cvičiti a je nejtěžší ze

všech ávů.

6. Šev obrubový (krejčovský-).

Svu toho upotřebujo se pouze při sešívání starých nebo lehkých
látek, pro úsporu času.

Oba kraje látky se zoloží společně, aby zadní převýšila přední o jedno
naložení & sešívejí se obrubovým slehem, při čemž se propichuje skrze

látky. Aby se látky uepošinuly, sestchují se.

7. Šev nancouzský nebomuselínový.

Sestává ze dvou švů, buď předním, buď zadním. aneb i perlovým
stehem sešitýeh usi na tři millimetry od kraje.

Nejprve se šije na líc; pak se látka přeloží ve švu na rub, tak
že šev předešlý tvoří kraj n šije se opět stehem o něco hlouběji než
první šev stehem hud zadním, buď perlovým spojovacím, nikdy ale
předním, šije-li se při bílém prádle.

Šešívují se jím šmizetky, kabátky u ozdobné jiné části prádla.

8. Obnitka. (Obraz 7.)

Obnitkou spojují se dva pevné osnovove kraje, nebo dva kraje
obroubenů. Základní jeho sleh je steh obuitkový, jakž jsme jej výše
Povsalr.



Kraje musí býti vždy rovné.
Kraje na sebe položeno ve

zmou se při šití ohnitky mezi pa- W
lec s ukazováček levá ruky a po- ]

drží se opodál ostatními třemi prsty. V—
Látku si napneme nn pedušku a 5

nyní šijeme přesně dle popisu (

obnitkováho slohu, zabírajíce jehlou
oba kraje látky současně a stejne
hluboko.

Obnitka tvoří při dokonalém Obraz 7.
provedení jemnou šňůrku.

Koneček nitě zupošíváme mino: Zbylou nit položíme po krajích,
kde se má šíti dále obnitka, nově navlečenou nití vpíchneme do posle
dního stehu, konečck položíme na zbylou ni! a šijeme pak přes ebč
nitě několik stehů obnitkových dále. načež oba konečky ustřihneme.

9. Řetízek. (Obraze.)

Šev tento žádá mnoho času, přísného rozměru a dovednosti. Jako

ebnitks spojuje dva osnované nebo obroubenó kraje, ale je pevný a
krásnější.

Kdežto obnitka je vyvýšena a tvoří šňůrku. neruší řetízek hladkostí
plochy. Naše prsmatky si lihovaly v tomto švu spojovacím a sešívaly
ním: íěrtoehy. prostěradla & pod. Šije se řetízkovým stehem následovně:

Obě části jež spojujeme položí
se přes ukazováček kraje proti sobě,

aby na 21- od sebe vzdáleny byly.
Šije se směrem proti sobě.
Vpíchne se do jednoho kraje

od spodu 2 nitě daleko 2 stehy
na sebe k vůli upevnění konečku. Niť
položí se na druhý kraj, palcem se
přidrží, jehla vpíchne se opět a sice
na uit navlečenou 2 nitě hluboko od

spodu na horu, že nit pod palcem
držená zůstane pod jehlou u utvoří kličku. Ostatní viz vyobrazení.

Jehla se vnáhne a stol: se přitáhne tak. aby vzdálenost.!n-ajů 2-1
zůstala. Nyní se položí nit na druhý kraj, palcem opět se přídi—ží&zase

štol. nul-m pneulll. (Šlli.) 2

Obraz B.
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ze nit navlečenou se vypíchne 2 nitě hluboko zo spodu na horu. jako
na prvním krmí. '

Vzdálenost stehů jednoho od druhého má rozměr ětyr nití. Takto
se v šití pokračuje & utvoří pěkný řetízek. který nejen kraje spojuje.
ale také práci'zdobí.

10. Šev rozmarie. (Obraz9.)

Šev tento jako řetízek zostupuje ob
nitku, kdy chceme, aby plocha. již sešívámo
zůstala hladká. Sešívá dva osnovaně kraje
a je jak po lícu, tak po rubu úplně stejný.

Látka se rozloží. kroje položí se těsně
proti sobě (ne ksobě) přes ukazováček

levé ruky, palcem se přidrží & šije se od
pravé strany k levé.

Píchneme do jednoho kroje dvě nitě
hluboko. \\ pak zase píchneme do druhého
protějšího kroje též dvě nitě hluboko; pak
opět do prvního kraje o dvě nitě dále od

prvního stehu u zase do druhého kraje též _ _
o dvě nitě dále předešlého; tudíž střídavě Obraz 9.
pícháme jednou k sobě a po druhé od sebe.

Stehy se musí přitahovati, aby kraje byly těsně při sobě.

11. Šev s výpustkem.

Šev tento zabíhá vlastně více v šití krejčovské; avšak sešívají se

jím také náramky, volíme jej také při všívání rukávů nočních kabátků
i při jiných předmětech bílého prádlo z lehčích látek. Výpustek vstehuje
se do prostřed pruhu 27,7.. šikmé střiženěho. Výpustek \'síehovnný
položí se na líc látky tak, aby ji 0 %$- převyšovol o nnstehuje se na
látku. Pak se položí naň druhá látka rohem a nyní se tyto tři látky
sešijí zadním stehem u samého výpustku. Šev se nn rubu rozloží. obě

strany se uloží & obrubovým atehcm přišijí. Někdy se šev pokryje
kolonuem, který na rozložený ěov na rubu se položí & po obou stranách
přišije atehem obrubovým. Při všívání rukávů nešijeme po rubu ani

tímto, ani eným spůsobem, ale Bev se obšije řídkým slohem ohšívucím
tak zvaným zašlehováním, aby se netřepií.
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12. Šev na spůsob výpustku.

Dva kraje látky se založí a položí se na sebe založený kraj proti
založenému. aby jeden kraj převyšoval druhý o 4 nitě. Šije se obrnbovým
atehem opěěným od levé ruky k pravě. Vpíehne se totiž do zadní převyšu
jící látky :- \'ypíchno v přední letce dvě nitě od kraje.

Řxa a y.

Ke švům spojujícím ěítáme také sešívání řas a zúhybil.
Kdy-Z totiž jedna z obou částic předmětu, který šijeme, je delší

druhé. se kterou se ma spojiti, utvoříme na oně záhyby. čili řasy
Znamedva druhy: řasy'nabírané a řasy skládané.

Nabirúni řas.

Šijeme obyčejně přední stehy jen s tím rozdílem, že dvě nitě jsou
na jehle a čtyry pod jehlou, tedy stehy na čtyry nitě od sebe vzdáleny.

Všívani i-aa nablranýeh.
Řasy se zdrhují jedna těsně vedle druhé.
Latka se připno k podušce, nit, na níž řasy nahrány jsou, ovine

se kolem ukazouíěku levé ruk\, řasy se položí na prostřední prst a palcem
se přídi-ží. Řasy se jehlou, která. se musí v poloze ležaté držet upravují
a pod palec se rovnají, aby jedno !( druhé těsně přilehala. Urovnťuůní
řas děje se šikmo, aby se latka neprotrhala.

Při všívdní řas jest dběti o to, aby nit nepovolila a řasy se ne

rozvlekly, proto se nit okolo vpíclmutěho špendlíku obtoěí. Rytíře všívají
mezi dvě dovnitř založené látky vrchní a spodní.

Nejprve všívúme řasy do svrchní látky na líc stehem obrubovým;
tato musí ležet. na niti, na které řasy jsou nabrany. Vpíchne se do
řasy a vypíchne hořejší látkou dvě nitě od kraje a každý nasledující steh
vždy dvě nitě od sebe se klade.

Všité řasy na líc všímjí se pak do druhé spodní látky podobným
spůsobem, jen že stehy musí býti na stehíích předešlých, aby nepro
cházely na líc.

Řasy skládané.

U některého druha prádla dělají se na místě řas sbíraných řasy
skládané \\ \'šívaií se také do límce i do pásku.



Dělají se takto:

Látka se vezme mezi ukazováček a palec pravé ruky, levou rukou
se právě tak přidrží u složí se záhyhek od levé ruky k pravá tak, že
leží látka trojnásobně na sobě. Jedna řasa jest složena a sešpendlí se;
podobně tak skládají se ostatní jedna za druhou a také se hned zapíchnou.
Neprošívají se hned, protože tyto řasy se nedajílak snadno stáhnouti
a roztáhnouti jako sbírané.

Když jsou urovnány, aby délka takto složeného kraje souhlasila
s druhým. s nímž se má spojili. teprv se předním stehem na 11- od
kraje proáiil.

Děláme-li řasy skládané na sulmích. zástěrách a p.. musí se látka
kterou akládáme, rozděliti na polovici. Na jedné polovici dělají se řasy
k pruvef na druhé polovici k levé straně; musí jich však býti na obou
polovicích stejný počet.

y skládané dělají se také někdy proti sobě; jedna složí se
v pravo, druhá vlevo a dosahují k sobě.

Větvám řas skládaných.
Složená řasy všijí se do pásku.
Jedna strana pásku položí se na líc řas a přišijc se 'i'/- hluboko

od kraje zadním slohem. Druhá struna límce se 7'1- k rubu založí a po
prvních stokách ebruhovým slohem na rub přišije. Stab nesmí na líc
proniknouli. Oba konce pásku se obnitkovj'm slohem sešiií.

Všívaa'í-li so řasy skládané do límce, všije se nejdříve do límce
vypustek.

Jedna strana límce založí se 1 7- do rýhy založením povstalo položí

ao výpuatek, '/,'7- od rýhy se límec opět založí, přeloží přes Výpustek
a u samého \'ýpustkn so přiatehnje. Takto upravený límec rozdělí se
na polovici; tato připne se na polovici řas a límec ae přistehujc; pak
se zadním stehem těsně nad vypustkom přišije. Dmhá strana přišiie
se jako u páska.

B.

Švy lemující.

Celek, jejž jsme byly seáily, žádá ai ukončení a sice ukončení
i vkusného, i přiměřeného. Proto kraje každého předmětu ušitého lemu
jeme, aby uslřižená látka se netřepila. Původní účel těchto lemujících
švů je tudíž užitečnost a ochrana, druhý ozdoba.
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Přihližíme-li k účelu prvému, dostačí, pozorujeme-li jen, uby se
látka dobře založila u připravila pro šití; beřemo-li však zřetele i ke
druhému. nutno, abychom se řídily vkusem a. zákony symetrie.

Prve než začneme šíti jakýkoliv ze švú lemujících, musíme si látku
buď založiti, ukončíme-li obrubou, anebo se nntanoviti. jakym spůsobem
celek uzavřeme. Ať už tak, neb jinak se rozhodneme. vždy nuzýváme
takové ukončení lomem.

Lem.
Lem zastupuje vázanku, jež bývalo první lomovou ozdobou. Volilo

se vždy vázanka barev-ná, na dolení části roucho délce jeho přiměřeněširoká.
Tuto prvotní & základní podmínku lemu nesmíme nikdy pustiti

zmysle, chceme-li nejen chrániti. ale také lem zdobiti. Vázanku tuto
zastupuje naše obruba. Mimo obrubu zdobívámo lem také záhy-bknmi,
kmikomi, šňůrou. zoubky. podlinkomi.

Někdy nnd lemem zdobíme oděv vyšíváním, krajkou, záhy-bkami,
ozdobnými stehy a p., o to nazýváme okolek.

Základní Bev lemující jest obrubu.

]. Obruba.

.Obrubu ní je úzká, ať široká. vždy je plochá.
Hlavní podstata její je založení. Zakládáme pro obrubu látku

dvakráte.

Při úzké obrubé jsou obě založení stejné široká, při široké obnáší
první polovinu druhého. Máme-li obrubu založenou, mčneuie šíti jedním
neb druhým ze stehů lemujících.

u) Stoh obmbový vodorovný.
Vpícbneme od spodu do přeloženého kroje, protáhneme nit až na

27- u poslrčímo tento koneček jehlou do vnitř obruby, načež žijeme.
Nabereme dvč nitě látky na jehlu a druhým vpíchnutím do založeného
kmje nebereme jednu nit na jehlu z okraje, nuiž bychom látky propíchly
veskrze. & mao od prvého stehu přes dvě nitě v lávce právé tak nebereme
dvě nitě látky. čímž zůstává na rubu sloh příčný a na lícu steh vodo
rovný. Tak se pokračuje. Vyěijeme-li nit až na možnou délku, ustři
hneme koneček no 27., který zastrčíme mezi obruby. Novou nit. vy
pícllneme o čtyry stehy zpět jako při začátku & čtyrmi stehy prošijeme.
dříve než obrubujeme dále.
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b) Obrubovým sbohem šikmým. (Obraz10.)

Tento obrubový steb šijeme jako
předešlý. jen s tím rozdílem. že nebe
řeme v látce dříve dvě nitě na jehlu,

nýbrž současně jak skrze látku tak

i do kraje založeného vpíchujeme \'e . _
směru šikmém. Tímto nekladou se '

stehy po lícu vodorovně, nýbrž po
někud šikmé. Stehy musí býti drobné, V

stejné :- ve vzdálenosti určite jeden
od druhého kladené.

To jest vlastně základní steh
obrubový a nejvíce zobecnělý; arci že třeba k tomu mnoho cviku a zruč
nosti, aby stehy byly pěkné.

Jest také druhým švem zánošvu.

osma. ' '

c) Předním stehen.

Nu látkách tenkých, jako muselínu nebo starých. šijeme obrubu
stehem předním. Zoložíme si kraje jako při prve o přišlváme současně
založení k látce po rubu drobnými předními stehy.

d) Perlovým stanem (zmapováno.(Obraz n.)

Založení jako u druhých. jen že spo- „ vn *
jujeme lem ozdobnými stehy perlovými. Ně
kdy si libuieme i v tom, že klademe perlový
steb také na druhý konec obruby od kraje
tak vzdáleně. jak vzdálený je steb od kraje
druhého.

e) Mřížkou.

Nejpávobnější všech lemujících stehů Obraz „_
jo mřížka (it jour). Šije se ve vy.-tažených
nitíeh látky, které tak tvoří průhlednou půdu u do které se šijou jemná
vzory proplétáním nití po spůsobu mřížky.

Mřížky ozdobují obruby lehkých látek iplátna nejen vkusně, nýbrž
uměle a estheticky. Lemy mřížkované byly vždy nejoblíbenější u Slovanův.

Ve středověku měly velkou úlohu při rouehách kostelních a mešních.
Málokdo, pohlížejo nn mřížky. tuto namáhavon, ale krásnou práci. která
žádá pilnost a trpělivosí v plné míře, netuší, jnké příběhy se otáčí kolem
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těchto něžných \_\"'.t\orů Jsou základem umění šitých krajek a proto
byl i \jmizelo toto ozdoba z oboru šití, nevymizí z říše umění a krisj.

Veškerých druhů nelze zde popsati, poněvadž \pndnjí \ice \ obor
vyšívání. Podůms zde pouze základní steh :. jour a některé snadnější vzory.

]. Základní stah. (Obraz 12.)

Podél založeného lomu, a sice
bezprostředně pod ním, vytáhneme

několik nití z látky. Obyčejně jich _“qu
bývá taženo 4 až 5 nejvýše. Zapo- f***“

šijeme nlt navlečenou \\ kraje v za
ložení, napneme si hílku přes ukazo
váček levé ruky. aby ldtkn ležela
poděl prstu, čímž lem by nám přišel
pod palce :: rozvolněné nitě \'ytažoním
přes prst pěkně se \'ypnon.

Noheřeme na jehlu 4 z volných

nití pod lemem, nit \'y'tdhneme o udě
láme týž stehj'eště jednou, načež nyní
do lemu jehlu vpichneme nad první
vodorovnou nití, právě tam. kde se na
hrané nitě oddělují od následujících.
Takto utvořen steh jeden.

Při druhěm stehn nabeřeme 4

nilě pod lemem dále od stehn prvního

a pokračujeme tnkto až ku konci. _ _ _ _ _____ * „

Pozorovnli dlužno, aby se stehy Obraz 18.

vždy k lemu přitahovaly.
Někdy šije se tento stah také opačným spůsobem. Látka položí se

přes prst jako při prvním, jenže ji držíme ve vodorovné poloze lemem
k sobě. zapošijcme do lemu. odpočítdme od kraje 4 nitě, načež je k levě
straně nnbeřenle, jehlu \'ytahneme, a zase píchnomo proti mezerce jak
výše popsáno, do založení.

Tím se utvořil steh a tak se pokračuje. Tento spůsob je jedno
dušší, ale \íce doporučujeme pr\ní. Druhého lze pro začátečnice schválili.

Někdy, Z\lášlě chcemell, aby mřížky více vystoupily. obšhdme
stehy i po druhé straně nití volných. Šijeme je tak, jako při první jen
že na místě do lemu píchame do latky. (Ohm 13
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2. Steh střídavě vázaný. (Obraz lit.)

Vytáhueme “v látce 6—8 nití
pro tento ateh. ije se při lemu jako
steh základní. jen že na jehlu na
bírá se vždy sudé číslo nití, obyčejně
6 až 8.

Druhá řada při látce šije se _
takto: Nabeřo se nejdříve polovice L
nití na jehlu, co jich nahoře nhráno ;
bylo. Tím povstane steh jen z polo
vice nití nahoře vázaných. . '. ' '

Dále nabírá se opět tolik nití 051" "
jako nahoře 6—8.

Tí . že jsme ušily první steh z polovičky nití hořejšího steliu, roz

dělujeme ustavičně hořejší stehy na polovici a tvoří se střídavé vázání.
Poslední ateh jest opět. jen z polovice nití.

3. Steh středem protažený. (Obraz to.)

Pro tento steh vytáhne se asi
15 nití z látky. Po obou stranách šije
se ateh základní, načež prošívá se
středem v sloupcích. které povstaly
dvojím vázáním.

Nil, upevní se v středu na prv

ním sloupku. jehla se vpíchne za v .; _ ,' \

drahý sloupek, který celý na jehlu „ . -- ]
nabeřeme. načež druhý přes první * Í *
převedeme. ' Obraz 15. '

Timto provlékáním tvoří se z kaž

dých “dvou sloupků pletenec, pročež pro druhé vázání vypíchneme jehlu
za druhý z následujících dvou sloupků, načež druhý za první pře
vlekneme, jak výše udáno.

4. Mřížka řadová.

Podél lemu vytálineme z látky pět řad po pěti nití a mezi každou
zástav—íme mezeru nití tří.

První a poslední řadu šijeme stehem základním přes 3 nitě. Ostatní
mezery takto se pracují: Nahoře naheřeme 3 nitě na jehlu a uděláme
perlový steh. Pak nabcřeme 8 nitě na dolejším řádku, totiž: 3 nitě na
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druhé řadě vypustíme & 3 naheřeme, načež nazpět přes 3 nitě dolů

píchneme a 3 nitě od prvního stehu v první řadě opět. vypíchnems.

Nyní uděláme perlový steh, totiž: ovineme (nahrané 3 nitě látky přízí,
kterou ěijerne. Šijíce druhý steh ve druhé řadě, naheřemo 3 nihč dále

od atehu prvního, píchneme zpět, přes 3 nitč. vypíchneme v první řadě
od prvního slohu přes 3 nitě dolů a v hořejší řadě 3 nitě od síehu vy
píchueme dale.

Jsou-li límlo spůsob-m ohšity mezery všecky. jest mřížka hotova.
která již takto sama o sobě zdobí, anebo se ve člverečkách takto utvoře
ných po libosti vyšíva silnou havlnou nějaký vzor stehem dlouhým. Komu
libo. může vytáhnouu i více řad nití , a mřížka je puk širší a bohatší.

5. Mřížka do pletence.

Vyláhne se z latky podél lemu 7 nití — 3 zůstanou.
4 se vytáhnou — 5 zůstane,
3 n » _ n
3 n n _5 -1
4 n n _"3 n

a 7 se vytahne.
První a poslední řada usije se zakladním stehem.
Mezera 8 nití nahoře i dole ohňije se jako při vzoru ča-4.
Mezera 5 nilí nahoře i dole obšije se takto:
Nabeře se hořejší sloupek. jehla so vytáhne. nil. se vede přes prou

žek 5 nití potažených, a zase se vpíehne jehla právě za tu vylaženou nil.,
která nahoře dělila sloupek a nahoře se tolik uilí vlatce tažených na
jehlu, kolik čítá sloupek základního stehu. Jehla se vypíchne, ni! se
vede přes nitě netažené k hořejším sloupkům zpět. & neheřo se na ni
sloupek o jeden dále než byl prvně nahraný. a pokračuje se jak popsano.
Tak zůstáva vždy jeden sloupek nabruný, druhý uenahraný.

Prostřední mezera 5 nilí přešije se vždy silnou bavlnou ve spů
sobu pletence..

První steh užijeme, jakobychom šily sleh křížkový přes dva slon
pečky; vpíehneme jehlu ke druhému stehu pravidelně. ale druhý sloh
klademe, aby o jeden sloupeček dalo se vpíchlo, než při obyčejném stehu
křlžkovem. Od toho píchne se zpět přes 2 sloupečky, jehla se vypíchne
n opět se klade první steh pro křížek druhý, tohto: nit položí se ku
prvnímu slohu křížku přes 2 sloupečky, že se vpíehne opět. o ] sloupek
dále, než se \'píchl dole síeh předešlý. Tak se pokračuje, čímž se n.lt.
klade a splete jako při pletení.
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Propřešívaní volme také několik. 4—5 uití jemných současná do
jehly navlečených: lepe pletenec vypadá a pluěji se kreje mezera nití
netažeuých.

I tnlo mřížku lze opakovati.

!) Obruba stehen tmbmovým.
Zoložíme lůlku k obruhč, n šijeme po lícu, píchujíce skne obč

látky současně sleh tambnrový. Nejvíce se lemlu'í tukto íčrtoušky, dětské
sukénky & podobné. Volíme ktomu nit barevnou; na linku vlněnou,
na bavlněnou. volíme přízí i bedbúví, nikdy ule nit lněnou. Nit, kterou
žijeme. nesmí uražeti vkus barvitostí svou, a potřebujeme-li ji při šití na
bílém, třeba dbali, aby byla v barvě stala.

2. Lemovka.

známe dvojí spůsob lemovky: vázankou. tkaloun zvanou a pruhem
látky zvláště střiženým.

u) Lemováni kalounem.

Látka musí se 7 'i- od kraje pod kaloun podložit; kalouu nej
méně aby byl 1", 7- široký; avšak řídíco se i látkou i předmětem. jejž
lemuieme, uslanovíme si přiměřenou šířku. Šije se nejprve po líc, buď
obrubovým stehem bud šlepem a pak un rnb, aby stehy na líc ne
pronikaly.

b) Lemování pruhem látky.

Uslřihneme pruh látky buď šikmo, když kraj, který máme lamovati,
také jest šikmý, neb zakulacený a rovný, je-li kraj rovný. Tento pmh
po obou stranách založíme n přišívame, jako jsme popsaly při kalounu.

Nu jiný spůsob přišije se lemovačkn následovně: Pruh položí se
nu líc práce, kterou zalemovut chceme, přišije se 7','- od jejího kraje
zadním slohem. obrátí se n na rubu obrubovým stehem se zapošije.

Lemujeme-li širokým pruhem látky, nazýváme lemovku podsozením.
Nejvíce se tak lemují sukně.

3. Lemování výpustkem.

Výpustek jmenujeme kulotou bílou šňůrku, jojíž tlouštku volíme,
Hdíce se i předmětem, který lemujeme, i jemností latky.
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Vezme se šikmo střihaný pruh látky, výpuslek se položí na jednu
stranu tak daleko od kraje. aby '/a šířky pruhu přes výpustek se pře
ložila, a pak se velkým předním stehem přistehujc.

Takto upravená lcmovaěka položí se na předmět k lemování určený
um stranou 7'1- od kruje apřišijc se zadnim stehem těsně u výpustku.
Pak obrátí so áití, a ve švu rozloží, aby výpustek přesahoval kraj před
mětu, na líc, a druhý založený kraj lemovečky se přehne klátce, urovná
a obrubovým stchcm na rub přišije.

Ozdoby lomové.

1. Zoubky.

Zoubky se buď kroužkuií, bud šijou z látky. buď již spletené
přišívajl.

a) Zoubky kroužkované.

Pro kroužkování se zoubky nejprve na konci lemu nekreslí u krouž
kovým stehom obšijí.

Útvar i velikost zoubků podléhá také zákonům symetrie. Malý
předmět žádá drobných zoubků, na velkém se smí umístiti větší.

Pev-nější je lem, šijemc-li zoubky nn obrubě ušité. Pak mohou
býti i drobné na větších předmětech.

Oblíbené jsou zoubky špičaté, zašpičatělé, kulaté, vejčité. Někdy
na velkých hluboce \'ykrojcných šijeme ještě malá zoubečky.

Do prostřed zoubků kroužených se někdy šijou pro větší ozdobu
kulaté dírky.

Také kroužíváme zoubky nití barevnou.
Jakkoliv více druhů zoubků jeví se našemu oku, přece jen známe

dva hlavní spůseby, ze kterých každý sám o sobě podléhá zvláštním zá
konům, jimiž se říditi při šití jest nejvýše nutno.

Známespůsob zakulacený a špičatý.
Při prvých mysleme si uprostřed zoubku malý bod, a přihlížejma

k tomu pečlivě. aby stehy kroužkovuně, vesměs k onomu bodu směřovaly.
Tak má zoubek vždy útvur slušný a zduřilý.

Při špičatých mohou býti stehy mnohem svislejší.
Při obou třeba velké pozornosti a opatrnosti v úhlu, kde zoubek se

končí a nový začíná. Přísně dbejme toho, aby ke konci stehy byly
drobnější a také abychom zase tim se řídily při začátku zoubku druhého.

Více popíšeme v knize „Vyšívání", kde podáme taká obrazy.
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b) Šité zoubky kulaté.

Zoubky tyto dělsjí se větší nejméně 87- ěířky. Nu zvláštní pruh.
dle potřeby široký, nekreslí se zoubky. Pruh přistehujo se na látku,
která mě býti zoubky lemovaná. na líc e drobným předním suchem ve
výkresu skrz obě látky se probije-. ve špičce. kde se kroužky sbíhají.
se všije nekolik zadních stehů. Pak se zoubky 7,1. daleko od šití
vystřihnou, pruh se na rub letky obrětí, kroužky se okrouhlou stranou
nůžek srovnají, aby jich šev tvořil kroj.

Pruh se puk do vnitř založí & obrubovým stehem přiěije.
Zoubky se také někdy pro ozdobu prošívují ve vzdálenosti asi

2 neb 3'l- nad krnjem slohem perlovým, bud vbílě, buď v barevné
niti. Jindy opět se lemnjí úzce barevným proužkem látky.

c) Šítě zoubky špičatě.

Zoubky ěpičuté se pracují & šijon jeko kulaté, jen že se nekreslí
aby vybíbuly ve ěpičku. Velikost jejich řídí se rozměrem předmětu na
němž se šijou.

Šijí se také u povlaků, u buď se sešijou ve špičkách, nebo se po
jedné straně přišijou poutku, po druhé knoílíky vždy na špičku upak se
jeden k druhému zapíná. Tvoří takto velmi pěknou ozdobu.

Scšiiemc-li špičky zoubků. dáváme ne šev- knoflíček.
Na místě knoílíků přišívúme na šev růžice zhedbúvné vázeuky.

anebo smyčky.
Juko zoubky kulaté mohou se i tyto prošíti u kroje perlovým slohem

anebo lemovníi látkou jine barvy.

d) Zoubky špičaté na. jiný spůsob.

„Pro zoubky tyto nestřihejí se nejprve 7.lístky samé čtverúhelníčky
libovolné velikosti. Každý čtvereček přeložíme ve dve trojúhelníčky,
které opět přeložíme v polovici. Tím jsme připrurily si jeden zoubek.
Podobně Skládáme ostatní, a když máme jich složeno dostatečný počet.
klademe jeden zoubek k druhému tak, aby jieh podpony tvořily rovnou
čáru, po které je předním slohem spojujeme. Takto jsme je srovnaly.
že máme před sebou řadu zoubků připravených pro přišívdni k lemu.

Přišíváme je bud hned na lem, nebo do pásku je dříve věijeme,
což je úhledně-jší & ozdobuější.

K těmto zoubkům lze upolřebiti všelikých odstřížků letek.
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o) Zdobení lemu krajkou.

Lem se zdobívú někdy krajkou buď hladce položenou. aneb nw

drženou. Co jest kmjku bylo již částečně pověděno v „Pletení", více
ještě o ní promluv-íme vjiném dílu „Ska-ly.“

Krajka se položí na líc lomu a přiším so stehem obšívacím.
Mů-li býti krajka nadržena, dříve se zvláště nabéře a pak také

obnitkovým stehcm přišije.

t) Přtěivemí zoubků k lemu.

Lom so zdobívú mimo krajku také zoubky splétanými, bačkove
nými, nebo pletenými i z úkýcb kalounků ušitými.

Zoubky mrtií po jedné straně řetízek již buď tkaný, buď se k nim
přiháčknje, kterým se pak k lemu přišírají; jsou-li drobné, bývají bez
řetízku a přišívají se hned za zoubky.

Zoubky položí se na líc lemu řetízkem ku kraji a přišívnjí se jako
krajky obšívúním, ale atchem nikdy se nenodržují.

Drobné zoubky bez řetízku přišívají se k lemu takto: do každého
zoubku uděláme 2 atehy a mezi zoubky pouze do lemu 2—3 stohy dle
vzdálenosti zoubků.

g) Zoubky šité z úzkých kalounků.

Z úzkých kulounků skládají se zoubečky & nití středem se spojují;
práce však je velmi složitá a popis bez obrazu obtížný, pročež se o této
práci nemzepisujeme.

Šité zoubky z kalounku lze dostati mimo to vobchodč poměrně

velmi lacino, že cena peněz není v poměru s cenou času, který se zmaří,
Bijemo-li jo samy.

h) Přiňtvtní šňůry ]: lemu.

Šňůra i lem zdobí i chrání, ale nikdy krasy neruší, poněvadž kraj
pěkně vyznačuje, » proto se přišívú dílem pro ozdobu, dílem i ze apo
řivoati. Zdobíme jí nejvíce lemy u sukeň, kde má zabránili. aby se
obruba tak snadno nepřetrbala.

Šňůra položí se na líc lemu a přišije obšlvaoím stehem. Také se
přišívú na rub atehem obrubovým na samém kraji jen na spodní látce.
Je-li šňůra kolem příčka, položí se oba konce na rub křížem přes sebe
a na lemu pevně se přišiií.



i) Příšívání lýčky.

. Někdy přišívúme k lemu na místě šňůry úzký. buď vlnčný bud
bavlněný kulounek, jemuž se říká lýčka.

Přišívú se na rubu buď u samého kraje obruby .» anebo těsně na
Bev lemovky slehem předním u látek lehčích, obrubovým i zadním nebem,
u látek silnějších. Dlužno k tomu hleděti, aby stehy nuskne nepronikuly.

Konce se zadním stehem na rub sešijí :: zapoěijí se.

k) Podlinka.

Podlinkou nazýváme pruh užší, neb širšíl který po jedné straně
řasně zdrhnemo, po druhé znlemujeme.

Podlinumi zdobíme lemy. uno libujeme si i v tom. že jimi tvoříme
vkusné u bohaté okolky

Šířku podliny určuje předmět., který se jí lemuje. a je velké po
zornosti třeba. aby se při této ozdobě nepřekročily meze. Zde arci si ví
rady jedině oko vycvičené, znalecké, a pak radíme měně obratným. aby
se řídily při míře podlin dobrými vzory.

Zdobíme-li podlinami předmět. i mimo lem, dlužno přísně dbati toho.
abychom buď všechny slřihly stejné míry. anebo se řídily pravidlem,
že čím výše. tím užší musí podliny býti.

Se stanoviska esíhétického nelze nám schválili umístění většího počtu
podlinek na suknícb.

Zde vůbec by se dalo mnoho říci o vkusu a nevkusu ozdob po
dlinkových. Při této ozdobě naše pokolení velmi se prohřešuje proti
kráse u slohu; avšak tím bychom zubíhaly dále za moze této knize určené.

Délku lemu určuje také delku podliuy. Počíldme na sklůdauou
podlinku o polovinu více delky než obnáší lem. ] při zdrhov'uných po
dlinůch, mA-li být řusnčjší, se tímto rozměrem řídíme; obyčejně však

beřeme nu podliuu zdrhovanou o V, delky více.
Máme také podliny malo zdrbovuně, ku kterým stačí V, délky více

& zovou se volně.

Zde rozhoduje vkus, látka a předmět.
Známe v šití více spůsobů zdrhování podlin, a uvádíme zde:

1. Podlínka :; vypustkem.

Nu pruhu určeném pro podlinu. se na onom konci, kde látku
zdrhneme, 17- uu rub přeloží u. do rýhy tímto utvořeno vloží ae vý
puslek; tento se u kraje několika stehy klútce přišije.
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Nyní šije se po rubu předními stehy těsně u výpustku, do něho
se však píchati nesmí, aby se jím mohla podliuka stáhnouti. Ušiie-li so
5—67., stáhne se podliuka výpustkcm a pak uit kterou, šiieme, též.

Takto se pokračuje až celý kus určený pro podliulm je prošit,
načež se dle potřeby stáhne.

Podlinka se pak položí ua líc lemu a těsně u výpustku se přišijo
zadním stehem po stehách. jimiž jest prošila.

?. Podlluka s obrubovým zdrhovbním.

Latka vezme se mezi ukazováček a palec pravé ruky. a položí se
přes ukazováček ruky levé; pak se palcem kraj pruhu keobč zavalí.

tak že vyhlíží jako tenký výpustek. Nyní se šijí obuitkové stehy přes
znvaleuou obrubu, aniž by se do ní píchalo. Jeden sleli jest od druhého
3.1— vzdálen.

Po několika stehdch se podlinku zdi-hne. Takto zdrhovana po
dlinka dělá. se jen na tenkých látkách.

Přišívů. se spůsobcm dvojím: buď zadním atebem pod zdrhnutím,
buď obrubovým etehem mezi zoubky, jež se zdrhuutím utvořily.

Při tomto apůsobu druhem ušije se obrubovrý'steh mezi každý zoubek,
aby zapadl a viděli ho nebylo.

3. Podlínka shírunťí do zoubků drobných.

Jedna struna pruhu se na rub 1% založí a sbira se do zoubků
též po rubu. Nit se u kraje upevní a udělá se přední steb $"“;- hluboko
od založeného kraje; pak se udělá steh obšívací, načež se ušije opět
přední stcb jako první, zas obšívaeí a za:; přední; střídavě jedou přední
a jeden obšívací.

Jsou-li 3—47- takto uabrauy, stáhnou se a tvoří drobné zoubky.
Pak se podliuka položí na líc lemu a přišije se těsně pod zoubečky

zadními stehy. '

4. Podlínka ebn-ana do zoubků vetších.

Této podlinky užívá se nejvíce na tenkých u měkkých látkách.
. Půl centimetru od kraje \'j'krcslí se na líc pruhu obloučky jako

ku kroužení; pak se lúlka u špiček oblouěků na rub přeloží.
.Ušije se ve špičce jeden sich obnitkový, pak na obloučku 4 přední;

z nich jest první šikmý, dva vodorovné a poslední opět šikmý, ve špičce
zao jeden obuitkový.
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Takto se pokračuje. Jsou-li 3—4 obloučky proláhnnty, stáhnou

se a tvoří kulaté zoubky.
Přišívd se jako podlinku předešlá.

5. Vůívúní podllnky se sbíranýml řasaml do pásku.

Pruh se nabéře předním stehem 1%. daleko od kraje; mnoho-li
nabéře se na jehlu. lolik se nechá pod jehlou, aby byly stohy stejné.

Nu podliuco nerovnují se řasy, ale neberou se ještě jednou 3'1
daleko od prvního nabrání.

Podlinkn se občmu nilma zároveň po délce pásku stdhuo.
Pásek se položí nu líc podliuky & přistehnje; pak se zadními slehy

podlinku mezi prvnímu'druhým nebráním un pásek přišije. Druhá strana

pásku se k rubu ne 1 7. založí u obrubovýjm slohem po prvních stehách
přišije. Pro ozdobu se pásek na lícn ozdobí stehen perlovýru.

Okolek.
Okolek připojuje se bezprostředně k lemu pro ozdobu jeho. a ne

smí nikdy vysoko nad lemem se umístili. Často už okolek i slemem
je spojen jako při lemu \'yěívnném.

Okolek rozličné zdobíme: stehy ozdobný-mi, vúzonkumi, krajkou,
podlinou. šňůrkami, vyšíváním. Nejkrásnější okolek a také nejvzácnější
je šitá mřížka (k jour). Všady zdobí, jen ji nesehvalujcma dole na
snkních, poněvadž se tam záhy trhá.

1. Okolek perlovým stanem.

Nejjednodušší okolek jest dvojitý perlový steh na obrubč. který
se provede také někdy nití barevnou.

ořít tuto obrubu vázankn a lem pěkně se odstíňdie.

2. Vázankou.

Ozdobučjší je, když přišijeme nad obrubu váznnkn buď hedbávnou.
buď vlněnon nebo bavlněnou.

Řekové volili ku lemu barevnou a podnes je iu nás v oblibě. Vá
mnkn lilndce nad lem nupueme a po obou stranách v krojích ji přil'uune
stehen předním. nití téže barvy.

Klademe-lí více vúzauek nad sebe, nutno přísně dbdti toho. 'uby
výš u výše byly vždy užší u užší.
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3. Záhybkami.

Vúzankn zaslupqií také skládané záhybky zlátky. Platí o nich
toto! pravidlo. jako o vázance u rozeznáváme dvojí: šité předním stehem
» perlovým.

Jak již název naznačuje, jest to záhyb látky, který proveden nad
lemem tvoří bud vázauku dvojitou, anebo představuje áňůrku.

Šijeme-li těsně u záhj'bu látky. má podobu šňůrky, čím dále a
dále od něho šijeme, je širší a podobá se váznnce.

Nejprve si rozmčříme dobře, jak širokou záhybku chceme míli, pak
přeložíme látku. u šijcme \" šířce zvolené buď přední drobný steh, buď
sleh perlový, ale vždy piclmjlee skrze látky obě.

Aby záhy-bk! rovně se kladly a v rozměrech svých kolem celého
lemu byly stejny, řídíme se počtem nití látky a íáhname si pro ateh
nitě. kde záhybka se spojuje.

Stehy pak šijeme v mezeře vytažený-ch nití, aby současně do obou
zapndaly.

Oblíben je také obyčejný mřížkový steh pro ozdobu záhybky.
Někdy pokrývá se i šev záhybky ozdobnými stehy, nebo šňůrkou.

4. Šikmým pruhem látky.

Ustřihueme šikmý pruh látky, tak široký, jak si toho žádá před
mět, založíme sestřižené kraje jeho po obou stranách, přistehujeme jej
nad lem ve vzdálenosti přiměřené a pak jej přišíváme po obou stranách
jedním ze stehů ozdobných. kn kterým můžeme si zvoliti inití jine
barvy. Nejvíce se zde upotřebuje stohn perlového.

Také lze oba kraje pruhu zulemovuti výpustkem a pak se těsně
pod ním přišívá zadním stehem. Při tomto spůsobu pruh více vystoupí.

5. Výpustky.

Pěkný okolek tvoří se také vkládanými výpustky mezi dvojí látku.
Zoložíme si buď při lomu hned také potřebný kus látky, anebo

pro okolek látku zvláště nad lem po rubu přišijeme, načež klademe vý
puatek ku švn lemovanémn, nebo ku švn, jímž jsme látku druhou při
pevnily. Pod výpustkem těsně šijeme drobným předním, nebo pro větší
ozdobu, perlovým stehem až ku konci. Pek zaso položíme druhý Výpustek
kn slehům :: prošijeme pod ním těsně týmže slohem jako při prvním.

Sm- umýu pnel m. (sm.) 3



Klademe takto tolik výpustků nad sebe, kolik jich třeba, aby
okolek měl šířku slušnou u přiměřenou. načež u posledního látku po
rubu přišijeme buď předním, bud ebrubevým atehem.

Také se kladou výpustky od sebe vzdáleněji, pak se šije pod nimi
:: obou at:-an jak výše udáno.

Jak silný má býti výpustek. rozhoduje látka.

6. Stehy :: švy ozdobnými.

Ozdobný jest okolek, který sestává : ozdobných stehů a ěvů.
Ozdobná švy probíhejí kolem lemu po spůsobn vázenky a šijeme

jich i několik nad sebou.
Ze stehů ozdobujících tvoříme však proplétáuím jich, aeslavováním,

spojováním dvou i více druhů, jakož i měnou barev nití, rozličné vzory
čárkovité.

Čím širší vzor, tím bohulší akcích; a proto zde třeba jisté umírně
nosti a vytříbeuěhe vkusu, abychom nezabíhaly do vystřednosti a z ozdoby
ueučinily nestvůru, křiklavou protivu krásy.

Doporučujeme zde dobrou volbu vzorů a barev.

7. Šňůrkami neb lýěkami.

Šňůrkami i lyčkami zdobívámo okolek, klademe je po spůsobu
vázanky nad lem dvěma i více řady. Platí zde totož pravidle jako při
zábybkácb. Volíme také barvy pestrá, nejvíce černé. červené. světle
modrá. Někdy z nich sestavujeme vzory, o čemž, i o tom. jak se při
šívnjí, podáváme popis dále.

C.

Švy ozdobně.

Ozdobné švy nastolily se v šití s prvním kresocitem. Lidé pokryvše
tělo, mtoužili po ozdobě. Nejprve pošívely švy spojovací ještě na vrchu
ozdobnými stehy, z čehož se vyvedil spůsob, ozdobovuti podobnými švy
oblek i tam, kde není spojení.

Ozdobných švd lze nejsnadněji studovali ua starych slovanských
šněrovaěkách. Slované, zvláštč'l'tusové, pak Skandinuvci, Uhři vynikali
a vynikají podnes uměním a zálibou v ozdobných švech.
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Ozdobné švy napodobíme lýčkumi, šňůrkami & jinými spletenými

úzkými \'ázankamiy. uno nahrnžujeme jich i perlemi. Při perlích třeba
velké opatrnosti, abychom se neprobřešily proti vkusu.

Ozdobných švů základem jsou ozdobné stehy, jež jsme výše popsulj',
& každá ozdoba, jež. vznikne kladením jednoho, neb druhého, anebo dvou
ve spojení, ze stehúv ozdobných. je ozdobný šev. Krúšlíme jimi nejvíce
okolky lomů, mimo to také části obleku v jiných směrech; nvšak tu je
již lřcba vkusu. Nesmíme zapomenouti. žo ozdobný šev, ač tvoří pruh,
není vdzankou. & že nesmí libovolně probíbnti sem :) tam. Šev vždy
jen spojuje, neb ukončuje. Ozdobuý šev smí se tudíž umístiti pouze tam
kde by mohl býti šev spojovací, nebo lemující.

Ze švů ozdobných vyvinul se spůsob poutúní obleků: knoílíky.
šněrovdním, háčky. sponkami. kalonny. vúzankumi, růžicemi, u pod.

Ze švů spojovacích čítati lze ke švům ozdobným luké řetízek.

Šněrováni.

Šněrovdní zastupuje šev a podobá se úplně starodávné obnilce.
Ponta, ale také zdobí.

Do dvou obrub částic obleku, jož chceme spojiti, ušíjome kulaté

dírky, které úzkou vxizunkou propletáme, jinok šnčrujeme. Čiuíme tak
proto, abychom spojidlo znse rozvolniti, _i dle libosti opět spojili mohly.

Dirka kulatá. (ObrazIS.)

Nukreslímo si kroužek v objemu 1 "n.

protáhneme výkres předním stehem a puk
menší kroužek u prostřed vystřihneme. čímž
se utvoří dírka.

Dírku obtdhnutou n proslřiženou uro
\'nlime si k šití a sice dvojím spůsobem:

bud bodcem ji ukulntíme. uneb jehlou od
levé ruky k pravé do rubu zoložíme. Pak
ji obšívíimc, aby se netřepiln. stehem obší
vucím, při čemž nabíráme na jehlu tři nitě ,
hluboko. Obraz IG.

Stehy musí býti hustě klndeny.
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Přišívn'mí lmolliku.

Někdy také dvě částice poutúme knoílíky.
'n: ušijeme po jedné straně dírky pro kuoňiky, na druhé knoílíky

přišijeme.
Spoulání knoůíky je původu řeckého.
Knoílíky zhotovují se zkosli. kovu, nití & látek, často se i bo

hatě zdobí.

Pro bílé prádlo upotřehujeme obyčejně tři druhy knoílíků: nitěné,
plátěné a pet-letové.

Prvé dva druhy přišívúme spůsohem trojím, šijíee vždy uprostřed
knoílíku.

Při prvém spůsobu ušijeme několik stehů křížkových na sebe; při
druhém rovnítme stehy kol středu do hvězdy; při třetím ušijeme uprostřed
: perlovýeh stehů malý kroužek.

Zapošití nití je při každém spůsobu jedno u totož. Vypíchneme
jehlu od rubu k lícu pod kuoííík. nit obtočíme kol kuoilí'ku několikráte,
načež opět vpíehneme na rub, kde nit mpošijeme.

Třetí druh knoflíků má v středu provrtaué dírky. do kterých, pí
ehajíce křížem, bull vlijeme několik stehů křížkových. buď do čtverečku
stehy klademe. Zapošití je totéž jako při prvních.

Podlouhlá dírka pro knoflík. (Obraz17.)

Rozstřihue se dvojitá (nikdy jednoduchá) látku. dle velikosti knoílíku
vždy rovně.

Látka se položí přes ukazováček,
&palcem a prostředním prstem se přidrží.
- U zdstřihu píchne se do zadního
kraje 4 nitě daleko a vypíchne se k před
nímu kraji opět tak daleko, že jest na
jehle 8 nití.

Než—lise dírka obšitá, prošijí se

předními stehy obě strany 4 nitě od
kraje, neb místo předního stehu so nit
jen podloží. Obraz 17.

Toto prošití jest základní nit.
Látku položíme si tak, aby dírka ležela na ukazováčku vodororně.

pak rpíchneme do slohu nejprvnějšího n vpíchneme v zústřihu přímo proti
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sobč. že jehla leží kolmč. ale nevytahneme ji. Nyní uchopíme pravou
rukou nit, která je vjohle navlečeun. tudíž nit dvojitou. obtočíme ji od
pravé strany k lovu?kolem špičky jehly, načež jehlu \'ytahneme a od sebe
nil přilaliujeme. aby se steh připevnil. _

Vpichue sc těsně vedle všitého stehu stejně daleko od kraje a po
kračuje se takto v šiti až ke druhému zastřihu, čímž jest jedna strana
obšita. Na přitahovaní stehů mnoho založí a musíme ktomu hledčti,
aby ležel jeden jako druhý. nebo přitahovaním pravidelným utvoří se
řada uzlíčků uvnitř dírky. Nyní naleza ao nit těsně u zastřihu, vpíchne
se za zakladní nit druhé strany, \'ypíchne se za zakladní nit přední strany
a tak udělají se tři slohy na sebe; těmi dírka se přitáhne. aby se ne
rozvírala.

Propiehujíce látku na veskrz. přeěívame tyty tři stehy týmže spů
sobem, jakým jsme obšívaly dirku. Stehů vypadne 8—9 po wlé šířce
dírky. Toto nazýváme zámečkem. Nit mame nyní u zakladní nitč druhé
strany; \'pichue ae těsně pod poslední ateh a vypíchne se v zústřihu druhé
strany. Práce se obrátí. abychom měly dmhon stranu k sobě a šije se
jako první.

Sponka druhů se provede prín'č jako první.

Šité poutko pro knoílik.

Poutko šijeme na spůsob dvojí: točené a šité, ale zaklad obou
jsou vždy nitč kladené.

a) Točené.

Vypíclmeme jehlu v lemu, kde se ma přišiti poutko. a opět do
téhož bodu vpíchajíce, tvoříme : nitě smyčky tak dlouhé. jak ma býti
poutko velké. Smyčky musí býti jedna jak druha.

mame-li jich počet dostatečný, pro sílu poutka potřebný, tedy
propíchneme jehlu mezi oběma latkama lemu tak daleko. jaké má býti
prostora pro poutko, a vypichneme ji. Na liořejším konci vpíehneme
nyní jehlu středem kladených nití a kroutíme je tak dlouho. až se smyčky
stočí, aby se podobaly šňůrce, načež tuto šňůrkn na lemu připevníme.

b) Šlté.

Napncme nitě na látce sem a tam tak volnč. jak velké ma býti
poutko. Máme-li žádoucí počet nití napnntý, obšljeme je všechny atebem
kroužkovým.
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Při napínání niti vpíehneme vždy do lemu, kde má poutko začíti
a zase tam. kde máme skončiti, při čemž bedlivě toho dbáme, aby se
nám nité kladly stejně.

Vázanka.

Mimo knoíllk poutámo dvě částice také vázankou, a tu buď váznnku
přišíváme nn obou koncích, buď vázankn již bylo ozdobou a konce její
splývající vážou se. Konce jmenujeme pavějkami.

Při šití bílého pradlo upotřebtueme nejvíce vázanek tkaných, z nití
lněných, neb bavlněných, méně z nití hedbámých, ač také rády zdobíme
prádlo, zvláště dětské, vázankami barevnými.

Zdo třeba však volby a dobrého vkusu. Není každá barevná vázanka
pro knždý věk, pro každý předmět, a bohužel, naše pohlaví má mnoho
hříchů esthétických na svědomí, které spáchalo zneužitím vázanek.

Obyčejná vázankn v oboru bílého prádla jmenuje se běžně kaloun,
i podržíme tento název pro vázanku lněnou neb bavlněnou, na rozdíl od
vázanky bedbávné.

Přišivání kalounu.

Knlonn se přišívá na rub.

Založí se na 5% a položí nn předmět, kde má býti přišit tak
daleko od kraje jak jest široký, aby přišitá část kulounu tvořila čtverec.
Tři strany se na rubu obrubovým stebem přišijí n čtvrtá na líc přišteplúe
nn kaloun, aneb též po rubu křížkovým steliem přišije.

Na druhém konci se kuloun úzce zaobroubí.

anějka.

Ve starověku oznnčovala se pnvějkami důstojnost osoby neb vzne
šenost slavnosti, a "tento ráz její udržel se až nu dnešní den. Zdobíme
jí vénee, síně kostelní, kytice, prapory, uno pro zvýšení ceny v_všíváme
ji i zlatem, stříbrem, bedbávím.

Pavějka je ozdobu polétavá a k ženskému obleku sluší; avšak třeba
kospodařiti i délkou, i šířkou, i barvou. abychom vznešené neučinily
směšným.

Vážeme-li vázanku. uvážeme přirozeně uzlík. Uzlík ten zdobíváme
smyčkou, co nejjednodušší ozdobou, a také růžicí. Obě tyto ozdoby
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nmísíujeme také, tam. kde nevážeme, ale spojení pouze okrášlením nn
značiti chceme, jako při ozdobných švech.

Pak se myčku a růžice pevně ušijo u přišiie.

Smyčka.

Smyčka nesmí „býti nikdy bez pavčjky, totiž bez konců, nebo ona
vlastně je ozdobná ukrývání spojení dvou vázanek. Nemá-li konců, je
bezúčelná.

Vámnka se přeloží & spojí na spůsob věnce, jen že kulatý ráz
jeho zanikne n utvoří křídlo, čili smyčku. Smyčka má týž účel spojo
vací jako knoílík a zdobíme jí: pásy, živůtky no ramenou a na prsou,
podvazky, pásky na rukou, střevíčky, korkulky, podušky, vůbec veškery
části obleku u bílého prádla, kde se bud spojuje, bnď uzavírá. Již Řekové
libovnli si v ozdohč smyčky, ano v 16. století vedly až k přepychu.

Růžice.

Ze smyčky povstala růžice. Růžice musí míti nejméně čtyři smyčky,
ale může jieh míli až desel, ivíce. Růžice není pouze znakem spoutání
jako smyčka, aniž si žádá koncův, a volno jí okrášliti oblek dle libosti.
Ono jen zdobí, n je jaksi svobodným občanem v říši ozdoby.

Šňůrky.

Ozdobný kov také mw zastupuio šňůra. Krásocitní Řekové ji arci
rádi zabývali, ole Rusové, Poláci. Uhři mojí šňůru za hlavní ozdobu
krojů svých národních.

Plastický útvar šňůry dodává vzoru jí pošiužmu zvláštní ráz.
Mimo šňůru volíme take lýčku za ozdobu.

Lýčky.

Lýčky, běžně u nás zvané soutache, jsou úmunké, spletené ka
lounky. po spůsobn šňůrek, utknná buď z vlny, z bavlny, z hedbáví, i ze
zlata a stříbra.

Kdežto šňůrka je úplně zokulacená, jsou lýčky více ploché.
Pošívání oběma dmhy je jedno n totéž, obé stejně oblíbeno, n obé

zastupuje v šití ozdobná švy.
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Pošivani šňůrkami a lýčkami.

Ozdoba tato se klade tam, kde by se dal bud umístiti šev spojo
vací, bud pro vyznačení, bnď pro ozdobu.

Zdobí se takto také okolky lomu, ano i plochy. V poslednčjším
případě zastupuje vyšívání. anebo je provází. ma-li vzor někde více vy
stoupiti. Je tudíž obojživelníkem, a že mluvíme o pošívúnl ozdobném
šňůrkami již při šití činíme tak proto, že hlavním stehem svym roz
hodněje ozdoboušitou, ne \'yšívaano

Nejoblíbenější je při prádle dětském, při oblekdch, na fčrtouškaeh.
na sukních za okolek lemu a p.

Hlavně třeba dbati, aby se nám při šití látka nekrčila. a šňůrka,
nob soutacho, kladla se rovně.

Při šití píchame do prostřed šňůrky, nebo lyčky. jíž pošíváme.
Přišívamo je stehy předními, nití téže barvy.
Vpíchneme při začatku šití do latky bodcem malou dírka. skrze

kterou šňůrka neb lyčku prolúhneme (\ na rubu koneček zapošiiome.
Šňůrku nebo lyčku nyní položíme napnuté na látka a bedlivě je prošíváme.
jakž už řečeno, kladouce stehy hustě vedle sebe, aby ozdoba pěkně při
léhala \\ netvořila mezer. Došodšo s prací ku konci, učiníme opět dírku
do latky. protahneme ozdobu skrze ni na rnb. kde koneček zapošijeme.

Pošívaním timto lze vytvořili množství vzorů.
Vzor se buď předkreslí nn látku. buď na tak zvaný hedbdvný

papír, který přistehneme na předmět, kde má býti ozdoba umístěna, a
přišívdme pak šňůrky nebo l_í'čkypřísně po čarách tažených ve vzoru. Při
poslednčjším spůsohu dlužno dbati pravidla, abychom píchaly i skrze
papír, i skrze látku. Ukončivše praci. rozlrhúmo papír, očistíme veškery
zbytky a vzor pošitý zůstane na látce.

Někdy se látka, je-li tenčí, připevní na plátno voskové. aby se
neskrčila. Při bedlivém pozorování netřeba však toho, a dostačí, když
látku v ruce napnemo a pevně palcem přidržím

Kde \'zor tvoří ostré úhly, přeložíme šňůrku nebo lyčku do pravého
úhlu; kde vzor tvoří kři\é zatáčky, napneme jo silněji na latku a pře
jedeme je několik:-Mo rukou, až okraje jejich sem se položí na látku.
a s ní takořka spojí.



Stříhání.
„.*.

Soznámivie se s veškerými druhy stehů a švů, i se spůsohy šití,
přikročíme nyní k popisu šití prádla; avšak tu staneme u nového oddílu
práce: u stříhání.

Má-li oděv. nebo předmčt jakýkoliv, který šijeme, míti tvar při
měřený. je první podmínkou. mzdčliti látku v takové částice. zo ktorých
by se dal sestaviti, aby byl i úhledný, i pohodlný a vyhověl účelu svému.

' Stříhání je tudíž základní prací šití.
Není to práce snadná, ale nejvýše důležitá. Co nám plsmy veškery

stehy i švy sebe dokonalejší a krásnější. nespojují-li celek důkladný &
podnřenýl?

Stříhání žádá ruky jisté, pevné, oku cvičeného, rozpočtu přísného
& soudnosli.

' První střihy at si každá začátečnice nostřihá z papíru no jednou,
ale vicekrále, až dovede jistě :: hhitč nůžkama střihuti a porozumí
tvarům všem.

Ku střihání je nám třeba dobrých nůžek. míry, tužky, špondiíků,
papíru nebo látky.

Nůžky.

Nůžky zvolíme si z dobré ocele, naostřoné, vždy větší, z nichž jeden
nožík má špičku kulatou, druhý zaipičntělou.

Stříhání pravidelné si žádá, abychom nůžky držely vpravé ruce
pevně. Nevládne-li ruka nůžkamu jistě. nadělá do látky rozličných zá
střihů, i odchýlí se často od vzoru.

Abychom :: větší silou a jistěji střihati mohly, navlékneme do vět
šího otvoru nůžek, jnkéž jsou na dolení části držadel, oba prsty: ukazo
váček i prst prostřední, do druhého pak palec.
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Nůžky držíme. aby ncržíkzakulacený přišel nahoru. Pak pravidelně,

stejným a určitým pohybem ruky nůžky otevíráme a zavíráme.

Oko dbá při stříhání přísně rozměru a sleduje bud běh nitě tažené.
buď střihu nakresleného, buď jen založený pruh.

Stříhání dělíme ve spůsob trojí: rozstřibování, obstřihování a při
střihování.

Prvé než popíšeme spůsoby střihání, promluvíme o látkách. Nelze
arci v knize táto podati snad pojednání důkladného, ale nelze opět přejíti
přes tento předmět dále bez povšimnutí.

Základem pěkného prádla je dobrá a vhodná látka, aby práce
nebyla bud' marná, hud neúhledná.

Látky.

Každá látka. kterou můžeme propíchnouti jehlou, neb jehle po
dobným špičatým nástrojem, jest uspůsobilou pro šití.

Látky dělíme: na látky z říše živočišstva a z říše rostlinstva.

K prvým číláme: kožešiny-,kůže, vlněné a hedbávne látky; k druhým:
kůru stromův. lněnou a bavlněnou tkaninu.

Šití kožešin i koží sahá v obor průmyslu, jako: obuvnického. kožeš—
nického. rukaviěkářskěho a p., a v našem spisu pojednání o nich odpadá.

Kožím nejpříbuznějáí kůra stromův u nás je známa v oděvu jedině
vjednom výrobku: v lýěí. Šijí se 7.něho klobouky, pokrývky; avšak
i tato práce vpadá v průmysl. U mnohých národů mimoevropských,
i u těch. kteří dosti pokročilí v osvětě, jest kůra jako kůže oblíbenou
oděv-ní látkou.'

Nejrozšířenější a pro náš spis nejdůležitější látky oděvní jsou tka
niny vláknovíůé:lněná tkanina, hedbáv, vlněná i bavlněná
tkanina. "

Uvádíme zde jmena látek pouze v základních vlastnostech vlákna
jejich. Každá tkaninu má zase více druhů látek. jež mezi sebou jsou
Spřízněny, jako vlnu: sukno, kašmír a jiné tkaniny podobné; hedbáví:
atlas. brokat, aksamit a t. d.

Hedbáví u vlna mají větší úlohu přidělenou v průmyslu oděvněm,
než v oboru šití domácího.

Pro náš spis nejdůležitějsía hlavníje látka lněná a bavlněná;
podřízené látky jsou: hedbávné a vlněné.
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Kdybychom příbuznost vláknovitýeh tkanin roztříditi chtěly, kterak
se nám jeví v lesku, v měkkosti, vůbec v slohu, řekly bychom. že lněná
a hedbávná tkanina k sobě se druží. vlněná pak zase s bavlněnou.

V šití prádla zastoupeny jsou následující látky lněné: plátno,
batist, činovntinn, damašok, kanaí'as, linon.

Zbavlněných:mnselín, širding, dvojtkanina. barehent.
knlnn a jine hladké, pruhované i květované tkaniny v niti bílé i barevně.

Látky lněné.

Hlavní vlastnosti lnu jsou: pevnost. tažitost, jemnost. Tyto
vlastnosti pojistily lálkám lněným světové a slavné jméno jejich: býti
látkounejjemnější, nejpevnější, nejtrvanlivější.

Tím cena látek lněných sloupln a lze si také vysvětliti, proč české
hospodyně od jaktěživa si zakládaly na bohatství plátna a vinutí , jež
uachovávaly ve vysokých truhlicích.

Že látky lněné vynikají svěžestí, pružností, hladkostí a pevnolou,
pojistila jim i v umění čestné míslo, a že se dají práti, skládací v pěkné
záhyby, táhnouli, škrobiti i hlatiti, jsou oblíbeny pro šiíí prádla. Prádln
lněuému dává se vždy přednost před bavlněnym.

Latky lněne se pravidlem ueharvívují. Jakosti jejich přísluší nej
více barva bílá a proto je bilíme- bud' na slunci. bud' luěebnicky.

Pro ušetření prádla častého, zvláště na oděv pracovní, ilněná
látka se hurvívá; avšak krásnější je. zůstane-li vtomío případě látka
režná \' původní barvitosti své.

Od paměti byla pro látky lněné oblíbenou harm modrá indigo,
a nedávno ještě byl u nás v Čechách ve květu průmysl barvířský. Nyní
venkovanky už jen a řídkou výjimkou přinášejí plátno do barvy, a „ma
dračky". jakž nazívaly sukně plátěná na modro barvené. mizí zkraje
národního.

Na Moravě i v jiných krajinách se ještě plátno barví a tlačí, ajest
oblíbeno na povlaky, mimo sukně, íěrlochy, plachetky n p.

Plátno.

Lněné látky tknjí se buď hladce, buď ěinovauě. buď tažilě.
Hladká látka jmenuje se plátno.
Plátno je buď hrubé, střední anebojemně, dle toho jaká je

nit tkaniny. Toto roztřídění určuje jeho cenu. Nejjemnčjší plátno na
zíváse batistové.
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Rozeznáváme také mimo to plátno ruční, totiž tkané na stavu
tkalcovském. a strojové, tkané pomocí strojův.

Poslednější druh je obyčejně rovnějěí a tenčí, ale mnohé hospo
dyňky dávají přednost prvnímu druhu, že prý je trvanlivější, což ovšem
je náhled pravý.

Plátno jest tkanina propléíaná.

Nitě, které běží po délce kusu jmenujeme osnovou, ony, které
jdou po šířce, tedy příčné, zoveme útek.

Jde-li hospodyňka nakoupili si plátna, bývá často v nesnázích, kte—
rému přednost dáti. Kde ještě v domě se přede a příze dává ke tkalci,
tam se ví jistě, jaké plátno je dobré; ale hůře je s kupovaným.

Kupované plátno bývá s havlnon smíšeno; tím ztrácí ceny a trvanli
vosti. Rozeznati v bíleněm plátně přimíšenou bavlnu, je velmi nesnadno.

Neni vždy po ruce v domácnosti, tím méně v obchodě. mikroskopu,
skne který by se plátno prohlédlo, nelze taká vždy a každé lučebnickými
prostředky přesvědčiti se o jakosti nitě plátna; ale jsou přece některá
pravidla, kterých lze nám zde uvésti a kterými se může hospodyňka při
koupí říditi.

a) Lněná nit se bavlněné více leskne; b) luěná nit je těžší; c) ba
vlněnánit se pravidelně trhá po látce, lnéná nit nesmí se ani
trhati. je-li dobrá a nebyla-li v bělidle přepálena; nle trhá-li se přece,
trhá se nepravidelně, a vyčnívající nitě po obou stranách jsou rozdílné
délky; (1) umenie-li látku v ruce, možno nám rozeznati lněnou nit od
bavlněné takto: cítíme-li v konečkách prstů, že nit je hladká a studené,
je to nit lněné; bavlněná je vždy. zvláště po vymnutí, drsná a teplá.
e) Vytáhneme-li z látky nit, u přetrhneme-li ji, utrhne se nám lněuá nit
rázně a krátce. ale bavlněná zůstaví delší vlákna; [) vypereme-h'kousek
látky na vzor dané, poznáme hned, je-li s bavlnou smíšena, nebo bavlna

se v prádle srazí a tkanina se kadeří; g) postříkněme inkoustem kousek
plátna, které jsme dříve navlhěily vodou; zůsíane-li inkoust jako kuňka
státi, je plálno dobré, rozběhne-li se po látce, je nepravé; h) zapálíme-li
kousek plátna a toto hoří jasně, je plátno dobré, když ale jen doutná.
nepravé.

Veškeré tyto uvedené pokusy nezabrání arci, abychom za čisté
plátno koupily míchané bavlnou. poněvadž se nyní bavlna se lnem již
tak uměle spřádá, že jen znalci mohou pravé plátno od smíšeného roze
znati s jistotou. Vůbec snad už ani nepřijde \“ obchod plátno čisté,
pravé lněné. nesmíěené!
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Při koupi plátna musíme také hleděti na to, aby kraje byly rovná,

husté a pravidelně tkané.
Ve tkaní nelze obejíti se bez nzlíčků, které mají býti vázány vždy

jen po straně jedné. Tato nazývá se rubem. Vůbec nemá býti však
mnoho uzlíčků v plátně; nzlíčky prozrazují. že se tkalci nit často trhala,
a že tudíž není asi pevná. Nepevná nit, nepevné plátno!

Nia! mají býti na plátně kulaté, stejné a dobře stlonkané.
Při koupi mněme plátno, je-li škrobené. Obyřejně bývá to tkanina

řídká a ráda se pak trhá.
Nejlepší plátno je, které si hospodyňka sama ntkati dá, zvané

plátno domácí.

Plátno domácí přicházívá také v obchod, ale lze je koupiti penze
od vcnkovanek. kteréž je samy prodávají. V Čechách se méně nyní
pěstuje len, tudíž i pliádlol méně také je pravého plátna domácího.
čehož je nám želeti z příčin nejedněeh; ale na Moravě kvete ještě
lnářatví. tam také lze plátno pravé koupiti.

I v obchodu překapním, ve velkém se vyrábí pravé lněné plátno,
jež se nazývá plátno domácí. Proslulé drahy jeho jsou: české (rum
burské),veatíalské, sosolužické, moravské, slezské.

Domácí plátno po prádle se více leskne než strojové.
Plátno tkané z bílené příze jmenuje se bělopřezné; je dražší, žlutší.

ale stálejší.
Šíře plátna je rozličná. Obyčejná zove se ěestičtvrtní 907., je

také ale až 1507— široké plátno v obchodu.
Batiatové plátno je na rozhraní mezi plátnem a batistem.

Hatín.

Batist je nejjemnější lněná tkanina. která se volněji tká a nestlonká
jako plátno, a zvláště pečlivě se bílí, aby bylo bělonnká.

chznamenitéjší je francouzský batist, pak holandský. český, švý
carský, saský i slezský.

Llnon.

Jest to tkanina lněná, tenká jako batist, jenže se tká mnohem
řídčeji. Jest to látka krásná, jemná a trvanlivější jiných podobných
tkanin z bavlny.

Tká se buď hladce, buď čárkované, bud květovoně. Šíie se z něho

ženské prádlo výstrojné, zvláště se béře na vyšívání v bílém, že je pevný.
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Také se říká. ale neprávem, linon látce bavlněné \“ téže tenkosti;

avšak pak to není nic jiného, než naškrobený hustý organtin.
Linon so tké nejvíce ve Francii a v Nizozemsku.

Tažité.

Látky lněné tkávají se také vzorkovaně. Zahmujeme je v názvu:
tažné nebo užití. & to zajisté proto, že se při tknní plátna pro
plélnjí' nitě jedna za druhou, kdežto při látkách tažných křižuje se
někdy třetí i čtvrtá, pátá ni!. a t. d. Tímto křižováním nití v určitém
rezpočtu tvoří se na lúlce vzory n že se nitě vypuštěné pmrchu táhnou.
odlud asi název ležité látky.

Dělímeje \šeobecně nn: ěinovutinu & dnmnšek.

Člnovslina.

Obyčejně bývají lkúny takto látky na povlnky pruhované i kost
kované, bílé i barevné. Říkáme této látce obecně grudl.

Jest. to drojtknninn, na které se střídá lesklé, lněnému vláknu
vlastní barvitost s mdlou. Střídání lo je základem krásy a zvléšlnoslí
této tkaniny.

Tknií se takto i ubrusy, ubrousky :: ručníky obyčejně na půdě
atlasové. kostkovaně, proužkované i drobně vzorkovaně.

Damašek.

Vysoký stupeň umění tkalcovského dostihlo tkaní damušku, který
se tka nejen ze lnu, ale i z bavlny, hlavně z hedbůví u 7,vlny.

Již činovutina podává krásných, umělých vzorů dosli. ale damuěek,
který se tká na stavech Juquardovýeh, jest. vrcholem umělecké tkaniny.

Původně lel se damašek jen z hedbůví; později teprve 2 vlny.
lnu a bavlny. Název jeho jest od města Damašku. kde býval hotovou.
Jest to tkaninu umělými výkresy u kvěLinnmi zdobené, které se tvoří
proplétáním nití.

Zvláštní mdlý lesk nitě lněné činí ji spůsobilou pro tkaní dnmušku.
Damašek lněný bývá jednobarevný. Na líci jeho jsou lesklé ozdoby na
mdlé půdě. na rubu zase mdlé vzory nn lesklé půdě. '

Jsou to překrásné výkres) bílé v bílém. jež se nedal na půdě
tkané, a pro tuto zvláštnost damašek lněný zápolí s hedbévným atlasem,
co se týče lesku a krásy.

Tkují se takto látky na povlaky. stolní prádlo i rněníky.
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Kanafas.

Jest to hladka tkanina lněna, ale barevně. Obyčejně bývá tkané
v niti bíleně o červeně turecké přízi, nebo v niti bílé a modré. i v niti
bílé, modré a červcně.

Vzory tvoří se kladením nití barevných osnovaných v užší i širší

pruhy. Na útok se bořo nit. bíla. lilo-li vzor býti kostkovaný, i útek
je z barevně nitě. dle rozpočtu kostky.

Kanafas jc oblíben no povlaky, íěrtochy a sukně.

Látky bavlněná.

Bavlna jest dobrodějkou člověka. nebo lúce jcjí umožňuje, aby
i chudina ošotilo ae slušně.

Bavlna liší so odo lnu tím, že vlúkno její po spůsobu vlny se
kndeří. kdežto lněné zůslěva vždy hladké a rovn.ě Znamkoul že jo
bavlna dobra. je délka vlakna jejího, pevnost o bělost. Ncsnadno je
hospodyni rozcznati, ktera bavlněná látka je lepší, ale přece pozná, jc-li
tkanina : bavlny druha spodního nebo prvního.

Bavlněné tkaniny zahrnují se v obchodu nazvem kaliko, že po
prvé v Calicutě v Indii byly ikony. Dělí se nn: vzorkované a hladké.

Obyčejněhladké tkaniny bavlněnéjsou: katun, širding, pcrkul,
jaconnct, batist, cambrik, musolín a jiné látky.jež vobor šití
šatů vpadaií.

Hladké tkaniny bovlněně jsou starší vzorkovaných. a také stálejší.
Jako při platně rozczníivúmc osnovovou nit. a utkovou.

Katun.

Tkanina, která především bavlně jest vlastní , jmenuje se katun.
Poliskuje se také barevnými vzory, anebo se barví. Špatně tkaniny se
obyčejně naškrobí, aprotojí a celé barvou pokryjí, aby ao zakryla chudoba
jejich vnitřní.

Bořo se na sukně, íěrloušky, malé povlaky o p.

Širding.

Tmo tkanina čím mnoho druhů od nejhrnbší latky k nejjemnější.

Ze širdingu se nejvíce šije bílé pradlo. a zastupuje dobře plátno. Je to
líltka jemno i sídla a při mnohých předmětech lěpc upotřobiti jí. naň
hrubého plátna. Šijomo-li z ní mužské košile, davame k nim naprsonky
z plotnu, poněvadž bavlněná ldlko sc neleskne.



Cambrik.

Rozeznévé se od předešlé tkaniny pouze nití jemnější a měkkostí

ve hmatu. Koné tutonž službu v šití jako širding,_ jmenovitě volíme jej
pro jemné pradlo výstrojné a ženské ranní obleky. Nejjemnějěí eambrik
jmenuje se perkal.

Per-kal.

Tímto názvem se vlastně mhmuií veškeré bavlněné tkaniny, utkané
hustě po spůsobu plátno, at už jsou nitě hrubé, jemné, bílé, barean
anebo potištěné vzorky. Hrubší porkoly, které se vůbec výhradně jen
tisknou, jmenují se také kaliko.

Z perkaln barevného se také ěijou mužské košile.

Jaennnet.

Jest to jemné, průhledné & měkké tkanina. buď bílé neb barevna.

Bam.
Tkanina velice jemné. ale není hustě tkané. Je nejvíce bílé nitě,

ale také barevné. Šijou se z ní šátky kapesní, ranní obleky, pradlo
ozdobné a t. d

Muselín (Mouseeljne).

Nejjemnější tkanina bavlněné jest muselín. ve které zvláštnost ba
vlny nejvíce vystupuje.

Latka jest jemně a meehově kadeřavé, od čehož prý se název
latky odvozuje. Dle jiných opět má své jméno od osady Mnasoli nebo
Massul v Meaopotamii. Krajina tato proslula již v dévném věku svými
jemnými tkaninami : bavlny. VEvropě není tkaní jemných látek bn
vlněnýeh dlouho zavedeno.

Veškeré jemné, téměř vzdušně tkané látky bavlněné z Indie pocházejí.
Známý je musolín švýcarský, anglický a franeommlrý.
Muselíu je oblíben pro šití pradla ozdobného zéstěrelr, zéalon.

čepeů a p.

Nanking.

Jest to létlra orientalského původu, tkané po spůsobn plátna, husta.
pevné a trvanlivá, je-li pravá. Původní barva nankingu je žluté, při
rozené to barva bavlny žluté; uvěak zo našich dnů je téměř vždy nit
barvena na žluto.
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Činovatina bavlněná..

Sem čítéme z látek pro šití prádla oblíbených: barchení. piqné,
gradl, damašek. kepr n t. d.

Jsou to latky tkané buď ve dvojí _njti, buď tažitě, jejichž povrch
mů vzory v_n-ůžené, někdy čtv-otcované, jakoby se látka byla proštepovale.

Buchent

Jest to látka po rubu drsná, vlnité nebo chlupatá, po druhé bud
vzorkovuna. buď jen prostě tkané. Že je látka po jodné straně chlupatá
neb drsně, po druhé ěňůrkovitč neb žebírkoviíě prohloubena, dává jí
ráz síly u teploty. Šiií se z ní části prádla. které mají umu.

Píqné.

Jest. w látka vzorkovanú, silné. a přece v nití jemné. Je oblíbena
na noční kabátky. sukně i na šaty a vesty pro pány. Jo hlubší. jemný
i nejjemnější druh.

Grad! bavlněný.

Tká se činovatě, jako lněný, jenže není tak pevný. Činovatě se
um také bavlněné pradlo stolní a ručníky

Damašek.

V umělecké tkaninč nemá bavlna štěstí. Nil. její nemů lesku jako
lněné, a proto damaškového rázu ztrácí a vzory nikdy tak pěkně nc
vystonpí. Arci nalezla se již aprotun, kterou se dnes nahražuje uměle
původní a přirozený lesk lněné nitě; ale krása trvá pravidlem pouze
do seprAní.

Tká se jako lněný dumaěek a hotoví se tak i stolní prádlo i ručníky.
Kupnje se na povlaky, noční kabátky a p., že je lněného lacinější.
Ostatní látky. které výhradně nepotřebmií se pro prádlo domacné

a oděvné, v'ypouětíme z naší úvahy.
0 tylu, látce mřížkované. která se um ze lněné i z bavlněné nitě.

promluvíniev knize: „Vyšívání“.

Bavlněnýkunda.

Tká se jako lněný, ale není tak stálý a neleskne ve. Za to opět
je lehčí a příhodnějěí na malé povlaky i na zástěry kuchyňské.

sm. unum pracím. (ŠM.)
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Připrava látky k etl-lhaní.

Plátno se ronti'ihuje po niti tažené z latky, bavlněná tkanina se
pouze trhů.

Plátno. by! i je po tažené niti jeme byly střihaly, byva přec ne
rovné, nebot přeložíme-li je v půli, stříhané kraje k sobě nepřilehají.
Tat jest nutno, abychom plátno srovnaly. K tomu cílí vytahujeme je
kosou od pravé strany k levé a pak zas opačně, načež se rovně po
útoku srovná; obé se opakuje až ustřižené platno v osnových i stříhaných
krajích se srovnava.

Látky bavlněné se srovnávají jako pldtno.

Vyíahovúní niti z plátna.

Již při stehach mluveno bylo o tažených nitích z latky; avšak
nepopsaly jsme praci, zdstavivěe si popis až při střihaní. k němuž \'y
tahovaní nití patří.

Chceme-li z plátna táhnouti uit, vytáhnemo nejprve špičkou jehly
koneček její z látky, a zachytneme jej palcem a ukazovačkem pravé ruky.
Plano nebo látku vezmeme do ruky leve, načež uit. kterou táhneme,
nehty obou prstů pravé ruky, kterymi ji držíme, zvolna posunujeme dále,
až ji celou vytálmeme.

Při tomto spůsobu tažení nitě boli velice konečky u prstů; pročež
se tahne častěji takto: nit, kterou jsme zachytly na jehlu, vytahncme,
a na jehlu obtočíme. Pak pokaždé. když jsme levou rukou platuo dale
posunuly, nil. taženou kol jehly obtáčíme a vytahujemo.

Je-li látka tuze ěkrobena, nebo trhá-li se nit často, tedy latku
tam, kde nit taliueme, promueme rukama, aby změkla. Pak nit povolí
a lehce se vytahne.

Jest třeba dbťiti toho bedlivě, abychom, když se nit přetrhne, opět
tutauž nalezly a netdhly nit vedlejší. Přetrhne-li se nit, opět jako při
začatku jehlou si ji povytáhneme.

Latky bavlněné obyčejně se trhají , kdyby se měly rozstřikovati.
čímž tažení nitč odpada.

Rozetřihovúni.

Nejjednodušší spůsob střihani je rozstřihovůní, kterym latky rovno
běžně po niti bud osnorové, buď útkové. rozstřihuieme.
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Při bavlněných látkách není toho ani třebu, nebo zde lze látku
pouze roztrhnouti, když na kraji do ni zastříkneme.

Při plátně táhneme nit, kde chceme látku rozstříhnouti a v mezeře
této tažené nitě slříháme.

Tak se rozstřihují nuzvíee ubrusy, ubrousky, ručníky, šátky ka
pesní & p.

Při ubrouskáeb bývá vetkáne červená neb jínobarevná nit, která
určuje rozhraní, a po níž se stříhá.

Obstřiliování.

Těžší a složitější je už obstřihování. Koná se pomocí dobrých
střihů, zvláště k tomu upravených a z papíru nnstřihanýeh.

Když jsme si zvolily již vhodný střih pro ten neb onen předmět

práce, položíme jej na látku. z níž chceme střihati. '

Abychom neprostřihaly látky marně, Zkoušíme u klademe střihy tak
dlouho na látku, až nalezneme nejvhodnější položení. při kterém by se
vystřihalo nejméně látky a nezůstalo nám žádných oslřížků.

Mnoho ostřižků je známkou, že jsme při stříhání málo přemýšlely
a bez rozvahy střihy kladly, jak se nám numauulo. Zde platí slatě
přísloví: „dvakráte měř a jednou řež!“ Avšak řekněme: tří
i ětyřikráte měř, prvé než střih./iš do látky.

Když jsme nalezly nejvhodnější umístěni střihů, tedy si jeden po
druhém napínúme nn látku špendlíky, aby se nám při stříhání nepo
sunnly, a my bezstarostně mohly kolem střihu látku střibutií

Střihajícefsledujeme obrysy střihu, avšak nikdy nestřiháme těsně
při něm, nýbrž pnmatm'eme na šev, pro který nám třeba látky založiti;
tudíž jedno založení nutné pro šev kolem střihu přidáváme.

Také si můžeme střih dříve kolem obrysů jeho na látku tužkou
obkreslíti, a pak po čáře takto tažené střihutí, zůstavujíce vždy kousek
látky pro šev. Při tom máme ještě tu výhodu. že si přede stříháním

můžeme učiniti představu o přistřiženém předmětu, ano i rozměřiti si,
jak nám látka stačí.

Hlavně upozorňujeme, že je vždy výhodněji střihati z celého kusu
látky, nikdy ale odstřihovutí si jen nu jeden předmět látku zvláště. Více
ušetříme, střihajíee v celku, a nezbude nám nikdy lolik ostří-žků.
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Přistl'ihovám'.

Přistřihovůní je nejtěžší : oboru stříhání, poněvadž podleha určilým
pravidlům. přísnému rozměru a koná se od ruky beze střihu. pouze po
mocí rozpočtu. My přiatřihujemo sumy. jsouce při práci činnými. Po
čítáme, myslíme a podrobujíce se rozpočtu nozvratnému, tvoříme samostatně.

Při obstřihováaí promine se ještě to a tam nějaký ten oatřižek.
ale při přistřihovůní jest to důkazem, že není pracovnice úplně obe-znala
v oboru přistřihovůní.

Pravidla přistřihovóní jednotlivých částí prádla popíšeme při každé
průcl zvláštěvoddílu: Bílé pradlo!

Šita moaaika.

Pro začátečnice. které neumí zaehazeti jeětě nůžkama, je výhodné.
cvičí-li se ve stříhání menších tvarů měřiekých, jako: čtverců, Lroj- a více
hranů. kruhů. polokruhů, obdélníků, nejdříve z papíru, pak 7.latky.

Upotřebí se k tomu zbytky rozličné látky a sestavují se pak z na
atřihaných kousků mosaiky

Za starodavua bývala to práce oblíbená a šily se ze zbytků roz
ličných: pokrývky na postele, povlaky na podušky tvrdé, na rukúvníky a p.

Je to dobrý cvik pro oko, a jaksi předpravou pro zaplatovani
vetchých času pradla i oděvu.

Sila moaaika za našich dnů provozuje se více za ozdobnou praci
a také se k ní tam vrátíme.

lí vůli celkovému přehledu podáme zde pouze návod' jak se šije.
Zvolíme si vzor, který sestává z jednoho neb druhého tvarů mě

řiekýeh, anebo dvou i více druhů společně.

V prvém případě tvoří se vzor jedině přeměňovůním barev, va
druhém také kladením tvarů k sobě.

Pro prvé začátky sehvalujema čtverce a obdélníky.
Upotřebiti můžeme k tomu látky jakékoliv jakosti, jen když sesta

vení barev je Mastné. .
Nastříhíme nejdříve tvary, jakých chceme sešívati. ze silného pa

píru, látku pak aLřihneme podle této předlohy, aby ji kolkolem o 17
přesahovala. a připevníme ji k papíru velkým slohem.

Když jsme si několik takových kusů připravily. sešívame je dle
našeho sestaveného vzoru po líeu obnitkou. Vezmeme k šití jemuou nit
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hodbávnou. má-li se věc zdobili; dobrou nit lněnou. má-li pouze býti
pevně sešitu. Pek nit stehovaci vyláhueme. o předlohy papírové vyn
dáme. Tím docílíme, že veškery střižené hory jsou slejny, u že se ne
vyláhly sem a tam. Arci zručná šička i beztoho se obejde. Tak po
kračujeme, až jsme ušily předmět celý, načež po rubu práci naši horkým
železem vyželdímo.

Pozorujeme-li celé sestrojení šití bílého prádle. selnáme. že se
podobá vpodstatě své 'velice šité moeeice ve velkém.

Spojujeme nastřihune tvary & tvoříme z nich celek úhledný. jen že
také schopny, aby se oblékal na tělo.

Spravovánj prádla.

Spravování prádla jest zapotřebí v každé domácnosti; nebot dobře
vyspravenym ušetří se nové. Vůbec ješt spravování vetchého prádla
a oděvu velkym činitelem vživotě rodinném a národním. Národ, jehož
mužové u ženy z lidu objevují se ve veřejnosti \ bedrech, činí na nás
dojem bídácký. Rodinu, kde se nesprmuje, hyne. uno i mravy její klemí.

Je-li prádlo \šnk rozlrhnná tak, že by látání bylo příliš pracné
i neúhledne, vsazuje se záplata.

Než se záplata všívú, musí se dříve vetchá část vystřihnonti. Dobře
jest vystřihnouti kousek zn vetchou částí, aby se látka vedle záplaty brzy
neroerhnlo.

Při vystřihování vetché části musíme se říditi dle nitě po osnově
i po útku, čímž se nám utvoří čtverec.

Vystřihnulím utvořily se nám v otvoru 4 úhly. Ve všech čtyrech
úhlech zastřihneme ze 4 nitě.

Zápletn musí krytí otvor. & k vůli zašívání musí se slřihnout na
všech čtyr stranách o l',',7n větší než vystřiženú část.

Mimo to musí se pozor dáti, aby záplata byla střiháue po útku
i po osnově tak, jako jest vystřižené část.

Zúpletu se pak na rub ve všech čtyrech úhlech do otvoru při
špendlí a kolem vslehuje tak hluboko. jak úhly prostřiženy jsou.

Záplntu se všijc zadním stehem pod stehováuím a zepošije se

plochým zápošvem. Ve všech čtyrech úhlech musí býti špičatě. & ne
kulaté založeno.
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Vysazování vetchých částí prádla.

Někdy bývá na prádlo celá časť chatu-na, která se pak nahražm'e

novou; Na novou částku vezme se lehčí látka, aby s tím starý-m stejně
vydržela. Taková sprúvkn hasky-tá se nejvíc u košil mužských l ženských.

U ženských košil jsou to obyčejně jen rukávy; ty se z průram
vypářou & nové se tam všíjl.

U mužských košil bývá to nejvíce nám-Benka, zvláště přední pluly,
pak límec. manšety neb náramek.

Nové části musí býti právě mk velké, jako staré.

Poznámka. Při prádle z látky pruhované, nebo jinak vzorko
vaué, musí se pozor dáti, aby při větrání záplaty pruh k pruhu, vzor
kn vzoru se hodil. ,

Některé části prádlu, jmenovitě: ubrusy, ubrousky, ručníky, jakož
i jemné ozdobné prádlo se nikdy nuzúplntujl. ale vždy létají.

O létání promluvlmepři „Sitoránt“.



Šití bílého prádla:
-.....

Názvem bílé prádlo obecně zahrnujeme předměty veěkery, pro
účely domůcné i oděvu našeho, které šijeme z bílé latky. abychom je
často mohly vyprati a měniti.

Že na některé předměty beřeme také někdy pro úsporu praní ba
revné látky, jako n. př.: ua povlaky. na košile mužské a chlapecké, to
nazvu bílé pradlo nemění.

Bílé prádlo můžeme si rozlříditi na:
1. prádlo doměcné. jehož se upotřebajevdoměcuosti a kn

kterémuž čítěme: ubrusy, ubrousky, ručníky. povlaky na peřiny, prostě
radla, zěslony, pokrývky a p.;

a prádlo Oděvné. které na tělo odíváme a obecně názvem
„prědlo“ označujeme-,

3. na prádlo dětské. kterým vybavuiemenové světaobčany;
4. na prádlo ozdobně nebo výstrojué, kterým oblek pro

ozdobu doplňujeme.
Základní částí prádla je látka; \'ýpomocnou: kaloan, knoflík, spona;

ozdobnjící : krajka, vložka, zoubečky. lýčka, šňůra. třepení, hedbúvně
vkzanka a p. 0 látkách již jsme promluvily i o tvý-pomocnýcha ozdo
bnjících přípravách. zbyva pojednali o krajce, vložce a třepení.

Krajka.

Krajky se buď ě'úí, bud paličkují buď tkají.
vý druh je nejstarší. nejvzácnější a nejdražší; Lřotíje nejroz

ěířeuějěí, ale méně cenný.1"rvé (na druhy jmenují se pravé nebo
dobré, třetí tylově a imitowné krajky.

Krajkoa nazýváme tkané nebo šité pletivo průhledné, \“ úzkých
i širších pruhach .
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Šité krajky povstaly ze čité mřížky; paličkované později se objevily.
a nejpozději tkané.

Nejozdobnějšíkrajky jsou: bruselské, valeucicnskě, nie
chelnské, rudohorské, honitonské.

Kupují se více pro ozdobu šatů, ranních obleků, sestavují se z nich
závoje, celé šaty a p. Jsou jako šperky v rodinách, a úvaha o nich se
pro náš spis nehodí, jakož vůbec spůsoby lití a paličkování krajek.

Nejstalejaí pro ozdobu bilého prádla jsou krajky paličkované, a ra
díme, aby se raději přihlíželo ke koupi krajek pravých, nebo tkané se
zdhy trhají. Paličkované krajky jsou z niti lněné, lesknou se. jsou
trvanlivé a krásné. Arci pro oko se zdají býti poněkud hrubší, vzorů
příliš jednoduchých, nerovné v pletivu, ale to všechno jejich ceně ne
uškodí. Jsou drahé, ale krásně a stálé.

Tkané jsou imitací paličkovaných, : nitě bavlněné, nestálé ale na
pohled jemné, rovně, ve vzorech bohaté.

Také se do tylu prostého, bavlněného všívají vzory a tento druh

je nejaprostší. _

Pro bílé prádlo se tylové krajky nehodí; kde jich vidíme. připadá
nám to, jako bychom viděly chudobu vkusu. a chudobou pilnosti. Pilně
ruka si raději ozdobu krajkovou uplete, uhačkuie, naííuje, nechce-li nebo
nemůže-li si koupiti drahou krajka paličkovanou, ale tylovou, zvláště
k platnu, nikdy nepřišije.

Pletené, háčkované i síťované krajky napodobují krajky paličkované
i tkané, ale nemají ceny v obchodu. poněvadž nedostihnou krajek pravých
v kráse a umění. Je to pouze domácí pilnost, a hodí se také více na
ozdobu prádla pro častější potřebu. Výjimku činíme při krajkúch ple
tených zjemnych téměř pavučinových nití.

Pletené krajky v obchodu se neprodávají.

Vložka.

Vložka jest. také krajka, jenže vzor při ní jde středem. Při krajce
pozorujeme dolení a hoření stranu. Dolení část vybíha buď v zoubky.
buď vzor sám je naznačuje, který vždy k dolení části směřuje. Při vložce
není ani doleního, ani hořeního kraje, ale pouze střed, čímž se také
řídí vzor.

Ostatní co pověděno bylo o krajce, platí i pro vložku.



Třepeni.

Táhnemc-li z látky na střiženém kraji nitě. zůstavají druhé nitě
prostě viseti. Říkíime, že se nitě vytřepily a toto jednoduché vytřepú
vůni látky je základem ozdoby oblíbené: třepení.

První třepení jiného také nebylo. Na tuto původní vlastnost tře
pení uesmímo nikdy zapomcuOuli. Třcpcní musí vždy zůstati ozdobou
lemu a přímo z něho vybíbuti.

Obyčejně se váže k lýčce : téže nitě soukané. z jaké je třepení.
Pro ozdobu napodobí se šev. nebo okolek a pak třísně vybíhají ze vzoru.

Známe lříaně, jež se vážou do sítovaného okolku, jiné se vážou již
s okolkelu. buď uzlíčkovaným, neb splotauým. Jest to obor práce prým
kařaké, ale zábavnou a umělou ženskou prací ruční, o které na jiném
místě promluvímc.

Každa nit se hodí pro vazání třísní.

Vázanka hedbuvná.

Jsou to proužky širší, užší, & tkané jako látka hedbčvnů: hladce
i vzorkovaně. Tenkoat nitě, spůsob tkaní, hustota i pov-nota, určuje
názvy jejich. Známe: atlasové, tafetové, gras de Tours a jiné. Řídce
tkané jmenují se: ílorové. gazové. 

Při koupi řídíme se vkusem a módou. Známkon dobré jakosti
jejich, jako při látce hedbavné, je: tíže nitě a měkkost. Smúčlme
me-li je, nesmí se zmačkali. Nesmí býti tuhé. neb pak jsou připra
vonné, aby se špatně hedbůví zakrylo.

O významu vůzauky i ozdob z ní šitých již jsme promluvily.
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Přístříhováni.

Pňstřihovůní je nejtěžší : oboru střihaní, poněvadž podlehů určitým
pravidlům, přísnému rozměru a koná se od ruky beze střihu, pouze po
mocí rozpočtu. M_vpřistřibnjeme samy, jsouce při práci činnými. Po
čítáme, myslíme a podrobnjíce se rozpočtu nezvratnému, tvoříme samostatně.

Při obstřihovůní promine se ještě u: a. tam nějaký ten ostřižek,
ule při přistřihovuní jest. to důkazem, že není pracovnice úplně obeznala
v oboru přislřihovxíní.

Pravidla přisdihovůní jednotlivých částí prádla popíšeme při každé
práci zvláště v oddílu: Bílé prádlo!

Šití: monika.

Pro začátečnice, které neumí zacházeli jeětě nůžkama, je výhodné,
cvičí-li se ve stříhání menších tvarů měřických. jako: čtverců, uoj- a více
hranů, kruhů. polokruhů, obdélníků, nejdříve z papíru, pak z lnky.

Upou'ebí se k tomu zbytky rozličné látky a seslamjí se pak z na
sli-ihaných kousků mosaiky.

Za atarodůvna bývala to práce oblíbená :; šily se ze zbytků roz
ličných: pokrývky na postele, povlaky na podušky tvrdě, na rukáv-níky a p.

Je to dobrý cvik pro oko, & jaksi předpravou pro zúplaloraui
vetchých částí pradla i odě\u.

Šitó mosaika za našich dnů provozuje se více za ozdobnou práci
a také se k ní tam vrátíme.

lí vůli celkovému přehledu podáme zde pouze návod. jak se ěije.
Zvolíme si vzor, který sestává z jednoho neb druhého tvarů mě

řickýcb, anebo dvou i více druhů společně.

V prvém případě tvoří se vzor jedině přeměňovaním barev, ve
druhém také kladením tvarů k sobě.

Pro prve začátky schvalujeme čhcrco a obdélníky.
Uporí'ebili můžeme k tomu látky jakékoliv jakosti, jen když sesta

vení barev je ěíasLné.

Nastřihame nejdříve tvary, jakých chceme seěívati, ze silného pu
píru, látku pak střihneme podle této předlohy. aby ji kolkolem o 11
přesuhovala. a připcvnime ji k papíru velkým slehem.

Když jsme si několik takových kusů připravily, aešíváme je dle
našeho sestaveného vzoru po lícu obnitkou. Vezmeme k šití jemnou nit
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hedbavnou. má-li se věc zdebiti; dobrou nit lněnou, md-li pouze býti
pevne sešitu. Pak nit stahovací vytahueme. a předlohy papírové vyn
dáme. Tím docílíme. že veškery střižené tvnry jsou stejny, n že se ne
vytúhly sem a tam. Arci zručnš šička i beztoho se obejde. Tak po
kračujeme. až jame ušily předmět celý, načež po rubu práci naši horkým
železem vyžehlíme.

Pozorujeme-li celé sestrojení šití bílého prádla, nezname, že se
podobá v podstatě své 'vcliee šité moaoiee ve velkém.

Spojujerne nastřihané tvary a tvoříme z nich celek úhledný. jen že
také schopny, aby se oblékal na tělo.

Spravováni prádla.

Spravovant pradla jest zapotřebí v každé domšcnošti; nebot dobře
vyspraveným ušetří se nové. Vůbec jest spravování vetcheho prádla
a oděvu velkým činitelem v životě rodinném a národním. Národ. jehož
mužové u ženy z lidu objevují se ve veřejnosti v hadreeh, činí na nás
dojem bídacký. Rodina, kde se nespravuje, hyne, auo i mravy její klesají.

Jc-li pradlo však roztrhané tak. že by létání bylo příliš pracné
i neúhledue, vsazuje sc záplata.

Než se záplata všíva, musí se dříve vetehš čast vystřihnouti. Dobře
jest vystřihnouti kousek zo vetchou čaatí, aby se lštka vedle záplaty brzy
neroztrbnla.

Při vystřihovšní vetche části musíme se řtditi dle nitě po osnově
i po útku, čímž ae nám utvoří čtverec.

Vystřihnutím utvořily se nám v otvoru 4 úhly. Ve všech čtyrech
úhlech zantřihneme za 4 nitč.

Zšplatn muší krýti otvor, a k vůli zešívšní musí se střihnout na
všech čtyr stranách o 15,7- větší než vystřižené čast.

Mimo to musí se pozor dáti, aby záplata byla střihšna po útku
i po osnově tak, jako jest vystřiženš část.

Zúplata se pak na rub ve všech čtyrech úhlech do otvoru při
špendlí a kolem vstebuje tak hluboko. jak úhly prostřiženy jsou.

Zúplntu se všijo zadním stehem pod stahováním a zapošije se

plochým zúpošvem. Ve všech čtyrech úhlech musí býti špičatě. & ne
kulaté založena.
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Vysazování vetchých části prádlu.

Někdy bývá na prádlo celá část chun-nu, která se pak nuhružuio
novou. Na novou částku vezme se lehčí látka, aby s tím starým stejně
vydržéla. Taková správku nakym se nejvíc u košil mužských i ženských.

U ženských košil jsou to obyčejně jen rukávy; ty se z průrumku
vypařou & nové se tam všijl.

U mužských košil bývá to nejvíce uúprsenku. zvláště přední plíhy,
pak límec, maušety neb uurumek.

Nové části musí býti právě tak velké, jako staré.

Poznámka. Při prádle : látky pruhované, nebo jinak vzorko
vuné, musí se pozor dáti, aby při všírňnl záplaty pruh k pruhu, vzor
ku vzoru se hodil. .

Některé části prádlu, jmenovitě: ubrusy, ubrousky, ručníky, jakož
i jemné ozdobné pradlo se nikdy uczáplutujl, ale vždy lůtajl.

0 mm promluv-ímepři „Sitovául“.



Šití bílého prádla:*
Názvem bílé prádle obecně zahrnujeme předměty veěkcry, pro

účely domáenč i oděvu našeho, které šijeme z bílé látky, abychom je
často mohly vyprati a měniti.

Že na některé předměty beřeme také někdy pro úsporu praní ba
revné látky, jako u. př.: na povlaky. na košile mužské a chlapecké, te
názvu bílé prádlo nemční.

Bílé prádlo můžeme si roztříditi na:
1. prádlo domáené. jehož se npotřehujevdomácnosti a ke

kterémuž čítáme: ubrusy, ubrousky, ručníky, povlaky nn peřiny, prestě
radla, záslony, pokrývky a p.;

a prádlo oděvné, které na tělo odíváme a obecně názvem
„prádlo“ označujeme;

3. na prádlo dětské, kterým vyhamjcme nové světaobčeny;
4. na prádlo ozdobné nebo výstrojné, kterým oblekpro

ozdobu dophlnjeme.
Základní částí prádla je látka; výpomocnou: kalonn, knoflík, spona;

ozdobující: krajka, vložka, zouhečky. lýčka, šňůra. třepení, hedbávná
vázankn a p. 0 látkách již jsme promluvily i o výpomocnýeh a ozdo
bnjících přípravách. zbývá pejodnati e krajee, vložce a třepení.

Krajka.

Krajky se buď ěijí, buď paličknií. buď tkají.
rrý druh je nejstarší , nejvzácnější ». nejdražší; třetí je nejroz

šířenějěí, ale méně cenný. Prvé dva druhy jmenují se pravé nebo
dobre třetí tylové a imitované krajky.

Kmkon nazýváme tkané nebo šité pletivo průhledné, \ úzkých
i širších pruhách .
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Šité krajky povstaly ze šité mřížky; paličkované později se objevily.
a nejpozději tkané.

Nejozdobnéjšíkrajky jsou: bruselské, raleucienské. mc
cholnské. rudoborské, bonitonskě.

Kupují se více pro ozdobu šatů, ranních obleků, scstavují se z nich
závoje. celé šaty a p. Jsou jako šperky v rodinách, a úvaha o nich se
pro náš spis nehodí, jakož vůbec spůsoby čití a paličkování krajek.

chstálejší pro ozdobu bílého prádla jsou krajky paličkované, a ra
díme, aby se raději přihlíželo ke koupi krajek pravých, nebo tkané se
záhy trhají. Puličkované krajky jsou z niti lněné, lesknou se. jsou
trvanlivé a krásné. Arci pro oko se zdají býti poněkud hrubší. vzorů
příliš jednoduchých, nerovné v pletivu, ale to všechno jejich ceně ne
uškodí. Jsou drahé, ale krásné a stálé.

Tkané jsou imitací paličkovaných, z nitě bavlněné, nestálé ale na
pohled jemné, rovné. ve vzorech bohaté.

Také se do tylu prostého, bavlněného včívají vzory a tento druh

je nejsprostší. .
Pro bílé prádlo se tylové krajky nehodí; kde jich vidíme. připadá

ném to, jako bychom viděly chudobu vkusu, s chudobou pilnosti. Pilná
roku si raději ozdobu krajkovou npletc, uháčkuje, usíínie, nechce-li neho
nemůže-li si koupili drahou krajkn paličkovanou, ale tylovou, zvláště
k plátnu, nikdy nepřišije.

Pletené, háčkované i síťované krajky napodobují krajky paličkované
i tkané, ale nemají ceny v obchodu. poněvadž nedostihnou ln—ajekpravých
v kráse a umění. Je to pouze domácí pilnost, a hodí se také \1ce na
ozdobu prádla pro častější potřebu. Výjimku činíme při krajkách ple
tených z jemných téměř pavučinových nití.

Pletené krajky v obchodu se neprodávají.

Vložka.

Vložka jest také krajka, jenže vzor při ní jde středem. Při krajce
pozorujeme dolení a hoření stranu. Dolení část vybíhá buď v zoubky.
buď vzor sám je naznačuje, který vždy k dolení části směřuje. Při vložce
není ani doleního. ani bořeního kraje, ale pouze střed, čímž se také
řídí vzor.

Ostatní co pověděno bylo o krajce, platí i pro vložku.
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Třcpeni.

Táhneme-li z látky na střiženém kraji nitě, zůstavají druhé nitě
prostě viseti. Říkáme, že se nitě vyLřepily a toto jednoduché v_vtřepú
vůni látky je základem ozdoby oblíbené: třepení.

První třepení jiného také nebylo. Na tuto původní vlastnost tře
pení nesmíme nikdy zapomenouli. Třcpeuí musí vždy zůstati ozdobou
lomu a přímo z něho vybíhati.

Obyčejně se vue k lýčae z téže nitě sonkané, z jaké je třepení.
Pro ozdobu napodobí se šev, nebo okolek a pak třísuě vybíhají ze vzoru.

Známe třísně. jež se vážou do sííovnného okolku, jiné se vážou již
s okolkem. buď uzlíčhovaným. neb splétaným. Jest to obor prace prým
kařské, ale zabavuou a umělou ženskou prací ruční , o které na jiném
místě promluvíme.

Každá nit se hodí pro vázání třísní.

Vázunka hedbavnú.

Jsou to proužky širší, užší, a tkané jako látka lledbama: hladce
i vzorkovaně. Tenkost nitč.- spůsob tkaní, hustota i pernola, určuje
nazvy jejich. Známe: atlasové, tafotové, gras de Tours a jiné. Řídce
tkané jmenují se: ůorové. gazové.

Při koupi řídíme se vkusem a módou. Znamkon dobré jakosti
jejich, jako při latce hedbúvné, je: tíže nitě a měkkost. Smačkne
me-li je, nesmí se zmačkati. Nesmí býti tuhé, neb pak jsou připra
vované, aby se špatně hedbaví zakryla.

0 význumu vúzauky i ozdob z ní šitých již jsme promluvily.
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Prádlo domácné.

Témeř veškery předměty se pouze romřihojí. protož jakož k nej
snadnějším přikročíme nejdříve.

Ubrusy a ubrousky.

Ubrus a ubrousek jsou prádlem stolním. Tkají se činovatě, jak se
obecně nazývá vzorková tkanina. Ubrousek musí být měkký, ohebný,
ale při tom poněkud drsný, plocha jeho hladka nevyhověla by účelu.
Nesmí se \' prádle škrobiti, sice by se sklouzuly.

Tkají se 7.nití lněných ibnvlněných, hud již z nití bílenýeh. anebo
se bílí.

Pokryjeme-li stůl čistým bílým ubrusem s ubrousky, je to velmi
krásné, svědčící o čistotě domací paní , lahodí oku a s větší chutí jíme
pokrmy na něm podané; avšak malebné to není. Proto bývalo zvykem
za starodávnn, dokud vkus lidu nebyl pokažen, že lem & okolek ubrusů
a ubrousků umu byl z barevné niti, nnebo se vyšível barevnými nitčmi.

Zvláště milovali Slované vždy barvu červenou.
Za našich dnů \'ehazí zvyk ozdobovaní okolků a lemů barevným,

vyšitým, užším, neb širším okolkem opět v obyčej. Nelze nam, než
schvalovali loho a kde není okolek tkan, možno po libosti ozdobiti lem
jakýmkoliv švem ozdobným, anebo vyšíváním. O vyšívání promluvíme ob
šírnčji v knize „Vyšívání'. Uvádíme zde pouze, že nejhezčí je okolek
pošitý slehem křížkovým o provedený v pěkném vzoru geometrickém.

Lem se obyčejně ušije slehem obrubovým; při vzoru vyšívaném
krásně vypada jednoduchá. mřížka.

Krásnější'a malebnější lem ubrusů n ubrousků je třepení. Proslú
obruba neukončuje je tak vkusně a přirozeně.
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Třepení je starý slovanský zvyk. který ani nevymizel z úplná
\“ krajích českých a slovanských. Třepení se může provésti v pěkných
vzorech uzlíčkovanýcb, o nichž jinde promluvíme.

Nejvzácnější ubrusy jsou damaškově. jež se leskuou na stole a zá
vodí pak s křišťálem a stříbrem o palma vítězství. Na ubrousek i ubrus
vyěijame jméno bud stehem křížkevým, buď v bílém, bud jiným stehom
ozdobným, jenž se hodí k tomu účelu.

Ručník.

Co jsme povčdčly o nbrnsu a nbronskách. platí také pro ručník.
ktery se buď obrubuje, bnď třepením je už ozdoben, a nad lemem po
iívá stehy ozdobnými.

K ručníku přišíváme také kalonnek ve spůsohu kličky, aby se mohl
pověsili. Obyčejem u nás jest přišíti tuto kličku do jednoho rohu, ale
v Americe přišijou ínkove smyčky na každý užší okraj jednu, a sice
vždy n prostřed.

Pravidlem se smyčky napřiěívají , nebo máme pro ručníky lakě

zvláštní držadla.

Obruba tažitých látek.

Při těchto látkách 'se zakládá obruba co uejúžeji. Niíč zde nelze

láhnouti, aby byla obruba romá, a proto se začátečnicím v šilí nedávají
obruhovali ručníky, ubrusy a ubrousky.

Tato tkanina žádá zvláštní pozornosti, aby každý steh prošel látkou.
poněvadž se nitě látky této kladou nerovně. Založíme si první založení
dvojnásob lak široce, jak má byli obruba a pak teprve zakládáme druhá
založení tak, aby první v polen se přeložilo. Kde nilky vylézají, jehlou
je pod obrubu zastrčíme. Není-li látka hrubá, můžeme obrubu založiti
ještě jednou. Při jemném tažiíí je krásné, podobá-li se obruba šňůrce.

Šátky kapesní.

Šátky kapesní bývají plátěné, bavlněné i hedbávné.
Šátky 'rozstřiháme a pak po krajích rozstřiženýeh je úzce obru

hujeme stehy lemnjícími. Někdy je kroužkujeme zoubky, vyšíváme okolky
jednoduche i bohatě. zdobíme lomy krajkou, mřížkou a p.

Jmena vyšíváme obyčejně do rohu.
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V šatkach vede se někdy přepych veliký. a ukládají se v teto malé
pradlo značně peníze.

Jsou-li šátky bohatě zdobené, čítáme je více ku prádlu ozdobuěmu.

Prostěradlo na postel.

Prostěradlo jest nejjednodušší častí pradla ložního. Jest to jedno
duchá pokrývka. kterou proslíráme na žíněnky, nebo spodní peřiny.
abychom ji častěji meniti mohly. Pěkné bílé prostěradlo jest zakladem
úhledné postele. —

Šiiema je nejvíce z plalna, ale také jemné bavlněné jsou velmi
slušně a skorem ještě bělejší. Staří nazývali je plachtou, a není to
také nic jiného, než plachta, totiž hladký kua plátna \'delce i šířce
posteli přiměřený.

Hlavnímpravidlempro střihauíjeat: prostěradlo budiž o '/.„"l
delší délky postele; a široké, aby šířka jeho obnášela
% jeho délky.

Na př. délka postele obnášela b_v lsó", což je objčejuě největší
délka, ustřihly bychom kus ldlkj na prostěradlo o 507— delší, tudíž
230 . Šířka by pak byla 1-27""

Potřebujeme tudíž na jedno prostěradlo kua latky 2-30'1 dlouhý
a l-72"/ široký.

Nyní se již tknjí plátna i v těle šířce, určené pro prostěradlo;
zde nemame jiné práce, než kua potřebný rozstřihnonti a po obou koncích
střiženýeh úzce zaobroubiti.

Někdy nevolíme plátno. nebo bavlněnou ldtkn v této šířce, a pak
prostěradlo sestává ze dvou půlí

Na př. výše uvedený rozměr l-72'Í šíře na poloviěku rozpůlený
obnáší 86%. I koupíme látku \" této šířce. která jest obyčejná. a ne
čitáva více. byť i se zvala za širší. Ustřihueme z lltky dva kusy v délce
2.30'1, které pak středem spojíme švem rozmarií, nebo řetízliem. i ob
nitkou. Slřižené kraje opčl uobroubíme.

Je-li postel kratší, není třeba tak dlouhého prostěradla & pak vo
líme látku také užší.

Prostěradla se středem rady bny trhavnjí. V takovém případě se
šijeme krajní strany, méně opotřebované k sobě, slředem vetche části
vyslřihneme a kraje tímto vzniklé po obou stranách zaobroubíme. Tím
arci se prostěradlo do šířky o něco súžilo. ale zase koná dobre služby.
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Povlaky.

Na prostěradlo klademe na postel podušky a velkou peřina pro
přikrytí, anebo přikrývku prošívanon a lehce valovanou.

Peří nasypame do sypek & na ně povlékůme zvláštní povlaky,
abychom je pohodlně zase mohly svlekati do prádla.

ame těmto povlakům také cejchy, a šijeme je : platila, širdiugu.
z činovaných látek lněných i bavlněných, : kanaIaau i zdamašku, ano
i liedbaví.

Za našich dnů vešly v obyčej dva spůsoby atlaní peřiu; o íří pe
duškách vjednom a lomže rozměru, svrchnice anebo přikrývky, a postele

o dvou velkých podnikaeh,_ malé podhlavničky, svrchnice nebo přiln'ývky
a prachovky.

Obyčejná postel domacnosti měšťanské jest apdsohn prvého. Šijemo
na ni tudíž povlaky na tři podniky a jednu velkou cejchu.

Velká povlaka.

K tomu se nám nejlépe hodí látka 907- široká.
Jako při prostěradle i při šití povlaků jest nám základním mě

řítkem délka postele.
Délka povlaky na vrchní peřinn rovná se délce po

stele. Vznly jsme si již při prostěradle za základ postele délku l-BO'V
tudíž by byla velká cy'clia také 1.80'1' dlouha. Z délky béřeme na šířka
3/4, tedy 1-85'l.

Pravily jsme, že se nám hodí nejlépo látka 907- široka a hned
se o tom přesvědčíme. Odměříme si z latky délka 1807. a dáme si
tam špendlík; od téhož hodu čílaje, opět naměříme ještě jednou l-BO'Í.
načež látku. když jsme ji byly naměřily 3-60'1, nstřihneme, a kus celý
po šířce v půli od ipendlílrn přeložíme.

Mame nyní dvě délky. ale v jednom kuse, jejichž šířka čítá 1807- .
poněvadž ale povlaky jsou dvojité, zůstává přece jenom šířka jednotná
90%. Schází nam tudíž do šířky ,nrčené 457..

] nstřihneme z látky ještě jednu délku l-so'l. a po délce ji po
celém kuse přeložíme v půli' načež a jedné strany po šířce ji zápošvem

aešijemo. Máme nyní opět. jednu d\ojitou délku. Prva čítala v šířce
jednotné 907.. druhů čítá 45%, dohromady l-as'l.

Poněvadž se délka obou složených pruhů sobě úplně rovna, můžeme
je nyní pohodlně sešíti, a sice: širší složena délka se po jedné straně od



špendliku. kterým jsme si označily polovinu, kraj ku kraji sešije. buď při
plátně obnitkou, bud při jiných látkách slohem perlovým těsně u krajů.

Pak se užší kus nahoře sešity přišívá k druhým krajům tdmiže švy
kraj ku kraji. Při tom třeba dbáti, aby zápošev do prostřed složených
půlí zapadal, & proto si polovinu délky i po druhé straně odměříme
& špendlíkem opatříme.

Tím se nám utvořila dvojitá plocha povlaky. Krnjo na 17- za
obroubíme a přišijeme k nim lýčkn s poutky pro šněrování, již zvláště
tkanými neb i háčkovanými.

Také se šijou do lomu kulaté dírky pro šněrování; ale tu lemujeme
okraj pruhem látky širokým na 172%. anebo tak širokou obrubou.

Dírky šijome na 37- daleko od sebe. Začneme je šíti od švn
krajního, o uděláme druhou dírku od první jčn l'j, %. vzdáleně; ostatní
kolem no 37- od sebe. Když jsme dírky ušily po jedné polovici, šijcme
je na druhé tak. aby byly vždy proti polovici vzdálenosti dírek na
druhé straně.

Vidno z popisu, že nám třeba na velkou povlaku 5.40'7 látky.
Také se tknjí i na povlaky zvláštní látky, a to sice na velké v šířce
l-aá'l, a právě téhož vzoru na podušky \“šířce 90%. Pak je sešívání
velmi jednoduché a povlaka taká mnohem krásnější, že nemá švů středem.
Sešijeme oba kraje dvou, nahoře přeložených půl. zalomujeme dolení okraj
o cýcha je hotova.

Podušky.

a) Tří na. postel.

Na podušky rozměřujeme si délku velké povlaky na tři stejné díly,
chceme-li šíti tři na postel. Na jednu poduškn tudíž čMme 60 7- dálky
jednotné. a že jsou také dvojité 1.20'1 látky.

Šířka má býtí o ';, délky více, tedy 90%, což činí právě
šířku látky. _

Našlřiháme ai tolik kusů po l-2o'l dálky. kolik podušok šijcine,
a sešíváme jednotlivé kusy po střižených krojích zápošvem.

Máme nyní dva otvory krajové. Po jedné straně kraj zalemujeme
a buď přišijeme poutko pro šněrování . buď ušijemc kulatá dírky; po
druhé straně podušku rozličné zdobíme.

Spůsoby ozdobování podušek dále popíšeme.
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b) Dvě na. postel..

Šijeme-li dvě velké podušky na postel, rozdělíme si dálku cýchy
na dva díly, i střiháme kusy látky 907. široké, také 907.. dlouhé, což
činí polovinu délky velké povlaky. Poněvadž povlaky vůbec jsou dvojité.
střibneme dva kusy látky v dálce l-eo'l. \\ v půli je přeložíme. Nyní
máme čtverec látky 90% dlouhý, 907- široký.

Sešíváme podušky velké jako malá.
Celkem se obyčejně přidává 157- látky při rozstřikování na tři

podušky malé, nebo na dvě velké. což se pak na ně dle počtu rozvrbne,
a sice k vůli možné srážce látky a k vůli zapošití.

V některých krajinách šLiou se povlaky na tři podušky o něco
větší, než jak určuje náš rozpočet, a sice přidává se o 15% na
každou více.

Má se za to, že peřina se vydaje a při stlaní pak zůstávají me
zery na posteli.

Kdo již má sypky laklo střiženy. at tedy jen přidá k 1207- ještě
16, načež se ustřihue kus látky na poduška 135%.

Podhlavnička..

Podhlavnička kn dvěma velkým poduškám šije se obyčejně po libosti;
avšak nejslušnější velkost je polovina velké, tedy: 457- do čtverce.

Tyto podhlavničky ze všech povlaků nejvíce se zdobívají. a sice se
všech čtyr stran.

Poukazujeme zde naše čtenářky pro tuto práci na módní časopisy.
jež přinášívají mnoho popisů ozdob pro podhlavničky.

Prachovka (Plnmeau).

Tato procliovka stele se na přikrývku a na žádné straně se ne
zakládá; proto také nn všech čtyr stranách povlaka její se zdobí.

Střihá se o 25% užší obyčejné velká povlaky, a délka její rovná
se šířce tak. že tvoří pravidelný čtverec. Na naší posteli čítá 110%
délky a 1107- šířky

Sešijeme ji po tří stranách. na čtvrté otvor zůstavujíce, který
širokou obrubou na l'/, ?. zalemujeme. a pak s každé strany po délce
čtvrtý díl obnilkou sešijeme. tak že otvor obnáší uprostřed :].. Po
jedné straně otvoru ušijeme k obrubě poutko. po druhé přišijeme kno
ílíčky k zapínání.

Tato povlaka se zdobí ze všech nejvíce i bohaté, a sice vždy jen
po straně vrchní bud' vložkou. aby barevná spodní látka prokukovala,



aneb i výšívúním. Lem se okrašluje podlinami. pruhem vyšívaným,
krajkou a p. Poukazujeme vzhledem k ozdobování těchto ponejvíce jen
krášlících povlak. na módní listy.

Sypky.

Základní část peřin jsou sýpky, do kterých se peří nasýpů.
Volíme na ně látku hustou. ne příliš těžkou. proto dame přednost

niti jemné. Obyčejně ušijeme si dvoje, abychom ob čas peří do čistých
sypek zase přesýpati mohly.

Rozměr jejich řídí se rozměrem postele. jako povlaky, jen že zde
přidáváme nn vydutí a na sražení.

Sypký sešíváme hustým zapošvem, nebo obnitkou na všech krajích,
nechávajíee jen otvor pro nasypaní peří, který úzce zaobroubíme. Když
jsme peřinn nnsypaly, otvor obnitkou sekijcme.

Sypky na podušky, někdy i na velkou vrchní peřina, pošijeme na
jednom konci burevným pruhem v šířce 30 “p, buď : hedbůvné, buď z vl
něné i bavlněné látky.

Nejhezčí barvy jsou k tomu: červená, světlomodrú. zlatožluté.
Pruh přišijeme předním stehem po obou stranách na sypek, aby

v polovici své šíře zapadal na šev aypku, a byl tudíž &obou stran stejně
daleko od kraje.

Ozdobování povlaků.

Z povlaků se zdobívají obyčejně podušky, méně velké cýchy, a sice
na oné straně, které se vystele ven, aby byla postel úhlednější.

&) Ozdoba. vložkou.

Vložkou zoveme mřížkovaný. průhledný pruh buď pletený, buď háč
kovaný. jakž už bylo pověděno rohou prvních dílech „Školy ženských
prací ručníeh“.

Pruh tento bývá také na látce zdobený mřížkou i bohatě vyšívaný,
aneb je složitý z rozličných zoubků i z pravých krajek.

Vložka se vsazuje pro ozdobu do povlaků, aby barevný pruh na
sypee přišitý skrze ni prokukovaL

Přeložíme vložku po šířce její, a na obou stranách ji bud obnitkou,
buď zápošvem sešijemo. Pak ji v rohaah přišpendlíme, a sice šev na ůev
a druhý šev nn přeložení. a po obou krajích obšívacím stehem ji při
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šívame ku krajům podušky, aby stejně ležela, nikde se nekrčilu a šikmo

nev-ytuliovala. Nejlépe když si dříve vložku špendlíky připevníme, než
šijeme, abychom neparaly ušité stehy, čímž se často trhavají vložky.

Vyšívané vložky přišívúmo do podušky plochým širším zapošvem.
anebo švem na spůsob výpustku.

b) Podlinkamt.

Kraje zdobíme někdy na místě vložky úzkými podlinkami, buď
dvěma nad sebe, buď třema, anebo jednou, kterou přišijeme pak kolem
podušky po tří stranách jejích.

Dbúme toho, aby rozměr byl dobrý, & podlinky přišly prov-ě u pro
střed podušky vtom rozměru, jak bychom všily vložku.

Podlinky ulobíme buď kroužkovanymi zoubečky, buď kraječkou, bud
vyšíváním.

:) Zoubky.

Špičaté, méně kulaté, šité zoubky užijeme po obou krajích, ale
tak si to rozpočtemo, aby zoubek kraje jednoho, přísně ležel proti

zoubku strany druhé, načež zoubky spojujeme, jak už bylo udáno při
popisu jejich.

Zoubky také na dvojitém lemu kroužkovým stehem obšívúme; někdy
také zoubky vyšívame anglickým spůaobem, nn látce jednoduché.

Když se poduška povlekne, prokukuje barevna látka sypky skrze
otvory mezi zoubky, což je velmi hezké a malebné.

d) Oadobným šněrovantm.

Oba kraje otyorn se bohatě vyšijou a na konci se kroužkujt kulaté

dírky pro šněrování. .
Šněruje se pak při ozdobném šněrování po každé hedbavným šnů

rovadlem v ban'ě pruhu barevného. Nebo se lem Ozdobí mřížkou a k tomu
ae přišijon tkané dírky pro šněrování.

Také se pouze k lemu přiěívají krajky, které již mají na konci
jednom poutka pro šněrování vetkana.

Tyto krajky pleteme také, nebo hačkujeme.

e) Bpoutáním.

Podložíme široký lem na krajích :: \'šijeme do něho po obou

stranách vždy tři dírky dlouhé pro knoílík, ale větší než ku košilím.
Dírky musí proti sobě přísně se klasti, aby přišla jedna na druhou.

hon ion-kýchpod ni. (sm.) 5
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Povlak se v obou robach na malý kousek sešije obnitkoa, aby rohy

peřiny nevylízaly.
Když povlíkneme povlak na podašku. uvůžeme hedbavnon vúzankou

barevnou, lekne obě dírky provlékajíce. pěkne smyčky.
Lom se také zdobívů uzoankou podlinkou. nebo kraječkoa.
Tyto zde uvedené ozdoby nejobyčejněji v domácnostech nalezšme

na povlakách. Kdo by si přál větší nádherou postel si vyzdobiti, at si
všímú módních listů, jež přinášívají rozličné o tom popisy a vzory.

Nejvíce jsou to ozdoby pro tři podušky.
Dvě velke podušky se zdobívají po tří stranách a lakořka výhradně

podlinkami, méně vložkou. a nikdy šněrovaním nebo spoutšním. Pod pod
Iinku vyšíva se okolek po jedné straně plochy.

Jména u prostřed podušek vyšitá nejsou vkusná, ač jsou v módě.
“I zde poukazuieme pro volbu ozdoby na módní listy.

Povlak ua prošivauou přikrývku.

Na přikrývku povlékamo bílé prostěradlo. které šijeme zplatna
i širdingu jemného. Při měření řídíme se velikostí přikrývky.

Střihnou se dvě půle látky, které, když sešity jsou. převyšují při
krývku na všech čtyrech stranách 0 18—207..

Obě půle sešijí se plochým zapošvem.
Všecky čtyry cípy se v podobě trojúhelníku sestřibnou, následovně:

odměří se od cípu po osnově i po útku 267— a naznačí se tam body;
vede se od jednoho k druhému přímka a dle této se cíp nstřihnc.

Rovné kraje »zalcmujeme obrubou 2'7— širokou, stehem perlovým

nebo mřížkovým při prvém'stehu založením na vrch.
Přikrývka položí se na povlak, obroubene strany se přeloží na líc

a na šikmých stranách založí se obruba tak široce. aby, když se pak do
rohu sešije, jak přikrývka tak i povlak byly stejně napnuty a nikde se
nekrčily.

Obruba toto se též ušije jako ty drahé.
Nyní se šikmé stranyna rub obrátí. a obnitkou sešijí až na 2 :l, “Iv

u rovných obrub. Z toho se 27- nechají pro dirku a zbývající 'j, 7
ac pevně a kraje sešije.

Nyní se \'yšijí dírky na dlouho stříhané k zapínání na přikrývku.
Na stranách dlouhých uděla se po sedmi dírkách, na stranách

krátkých po čtyř; musí však býti stejně od sebe vzdáleny a uprostřed
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obruby. Dírky v roháeh se též obšijí e v úhlu pod dirkou se povlak
pevně okrouží.

Povlaky zhotovují se buď jen tímto jednoduchým spůsobem, aneb
se rozličné zdobí.

K obrubě se přišijí krajky neb podlinky. aneb se okolek vyšije.
Na místě vyšívanáho okolku všíváme také čaute do přikrývky kol

lemu vložku, což je skorem nejkrásnější ozdobou.

Pokrývka ložní.

Není známo, kdy zdomácněl u nás zvyk zakrývati ustlané za dne
lože pokrývkou. '

Je-li to jen pokrytí peřiu vystlaných, hledáme oprávněnost toho
jednak v hospodárnosti i časem i prací, která nedovoluje, aby povlaky
měnily se příliš často, a jinak v kraaocitu. který zase chce, aby oko
vidělo všady uhlazenost a čistotu.

Zavírání postelí po spůsobu skříní je nezdravé i nehezké. Nej
přiměřenájší je pokrýti vystlanou postel pokrývkou.

Z oblíbených šitých pokrývek jsou nejpraktičtější arci barevné vl
něné neb katunové, perkalové a p.; poněvadž si ale představujeme nej
raději lože bílé. zůstanou bíle pokrývky vždy miláčky hospodynčk. Po
krývky : průhledných neb jemných látokýse podkládají barevnou.

Šijou se z látek hladkých i dvojtkanýeh, jako n. př. 7.piku, pak
z látek jemných, jako: batistu, muselínu, širdingu a p., a jakž až řečeno
z bílých i z barevných.

V obchodu prodávají se již pokrývky zvláště utkané a třepením,
anebo pouze s okolkem; zde netřeba více, než kraje neosnovaná obroubiti.

Šijeme-li je : látky. řídíme se při stříhání opět délkou postele,
a atřihneme pokrývku v délce 0 ',',„ delší. Nlňe postel je leo'l dlouhá.
tudíž je délka pokrývky l-98'l anebo k vůli počtu zarovnanemu 2'1.

Šířka stanoví nám opět postel a záliba. Chceme-li aby pokrývka
splývala více k zemi, anebo máme-li postel výše vystlanou, je třeba šířky
vělší, než při posteli obyčejné, avšak také i délky.

Šířka v pravidle by byla Sl: délky. zde l-Gě'l i s ozdobou.
Jemné látky bývají v této šíři. pak je pokrývka jen zjedné půle.
Při užších látkách je třeba dvou půlí. Rozstřihneme dva kusy

a sešijeme obě půle látky, jejíž šířka by stačila na šířku pokrývky,
a máme tak prostěradlo připraveno. které ozdobou teprve se přemění
v pokrývku.
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Způsob ozdoby jest rozdílný a řídí se také látkou, ze které šijeme.
Ozdobujo se lem buď jen na dolením konci, anebo tři strany pokrývky,
někdy i všechny čtyry.

vPo libosti zůstane pokrývka rovná do čtyr roků, aneb se dolení
dva rohy zakulacují.

Ozdobování pokrývek pikových. aneb z látek a vyraženými
vzory.

Oblíbený jsou tu podlinky z látky hladké, jemné, které opět. se

kroužkují, vyšívojí, neb krajkou zdobí. Buď se přišívá podlina jedna
širší, buď dvě užší.

Nejpřiměřenější ozdoba pro pikové &jiné silná pokrývky je třepení,
které se může doma zhotoviti buď v síťování, bud uzlíčkovanč je vázati.

Jiná ozdoba vhodná je zoubkování lomu v niti bílé i barevné, nad
které lze vyšíti pěkný okolek barevný.

Zdobíme-li lem krajkou, volme ji v síle niti látce přiměřenou, buď
koupenou, buď doma pracovanou.

kolek se také zdobívá buď pošíváním vzorů stehy ozdobnými
v niti barevné. ku kterým se nejlépe hodí steh: llolbeinový, ruský. tam
barový, křížko

Pili křížkovém stebn dbhme, aby vzor byl geometrický.
U prostřed pokrývky vyšije se též bud' barevnou bud bílou nití

velká písmena jména.

Ozdobovam' pokrývek z látek hladkých.

Zde radíme, aby se rohy dolení vždy zakulatily. jc-li pokrývka
celá plochá.

Zdobíme ji pak ve tří stranách, a sice:
a) podlinkami úzkými, při čemž klademe dvě až tři na sebe;
b) krajkou širokou;
c) vložkou;
d) vyšíváním;
c) zoubky šitými i kroužkovanými.

Přišíváme-li krajka. nutno aby lem nad ní se ozdobil buď: širo
kou obrubou proštepovanou, záhybky, vzory pošitými ozdobnými stehy,
lýčkou a 11.

Při této pokrývce ae nevyšívá jméno n prostřed.
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Pokrývka v půli hladka, v půli řasná.

Spůsob tento je velmi rozšířený a oblíbený.
Pokrývka šije se jen z latky hladké. a sestává ze dvou půlí. Jedna

na povrch postele zůstane hladké, druha, jež splývá dolů, se řasnš sebere
a' :; hladkou spojí.

Sešívají se obyčejně \'ýpuatkem, který vložíme mezi půli hladkou
a půli v řasničky aobmnou; také ji můžeme přišíli na jiný spůsob. po
važujíce řasnou půli za širokou podlinu.

Ozdobujeme lem řasné půle: krajkou, vyšívaním a p.
Krásné je při jemné, průhledné látce. když skrze širokou obrubu

protáhneme barevnou \'šzanku.
Připomínáme, že obruba lemu při pokrývkach z latky hladké vždy

musí býti široká, vyjma zdobíme-li lem podlinkami. Při obrubč zjemné
latky průbledné musí být obě založení stejna.

0 pokrývkach ozdobných. které se po spůsobu mesaiky sešívají
a sestavují, promluvíme v jiném dílu „Školy".

Rozměry pokrývky. jakož ipovlaků a proslěradla. platí pro postele
malé dětské i pro kolébku, pročež se při pojednání o prádle dětském
k nim více nevrátíme.

Ozdobné prostěradlo.

Přes prostěradlo klade se na postel také pokrývka ozdobná. které
postel pokryje pouze částečně a bohatě vyždobené podušky. praehovku i
přikrývku nezabalí.

Takové prostěradlo šije se zplatna jemného. nebo ze širdingu.
Délka jeho řídí se délkou postele, šířka obnáší obyčejnou šíři plátna
907.. K tomuto kusu střiženému připojí se ozdoba. jež čítá nejméně

207.. šíře. *
Kde není ozdoby tak široké, nastaví se prostěradlo ozdobné do

zadu tak široce, oč je ozdoba menší udaných 207..
Prostěradlo ozdobuje se \'j'šíraním, podlinou. vložkami. krajkami. a

sice vždy bohatě. poněvadž se připojuje k ozdobným povlakům.
Kus, jenž tvoří ozdobu, nasazuje ee i z látek jemnějších: muselínu,

linonu. batistn atd.
Pekna ozdoba je toto: K obrubě lemu široké na 47- se přišije

krajka. lie druhé straně se da vložka, nad vložku opět dvojitý pruh.
široký 47-, zase vložka a pak užší pruh šikmý po obou stranách per



lovým stehem přišitý. Nad tento šikmý pruh se úzká kraječke přišije
směrem nahoru. Obruba i prahy jsou : maselínu.

Když jsme promluvily o pokrývkách ložních, nelze abychom po
mlčely o záclonách, které jsou ozdobou bytu. Čítámo je i k prádlu do
máenému i k ozdobnému.

Záelony.

Za našich dnů, v životě našem domácím, má záelona neb-opona
účel dvojí: zdobiti komnata. a ostré světlo mírniti; tudíž i praktický.
i eathetieký.

Záslony nekrášlí však pouze byt uvnitř. nýbrž i na ven. Kde není
na oknech záslon vypadá obydlí z venčí již pustá, neobydlené a říkává
se: „zde zajisté je prázdný byt“, vidíme-li :; ulice vdomech některá
okna holá.

Dodávajít záalony bytu ráz domácný, uzavřený, uspořádaný. Po
záslonách soudívá se již z venku na vnitřní zařízení bytu, na čistotu
jeho, na vkus i na zámožnost obyvatelův.

Oslilující bělost opon, hospodyňkami velebenou, zavrhují však lékaři.
že škodí zraku, a esthetikové. že škodí vkusu a kráse.

V bytech zámolnějšíeh lidí zdobí se okna záslony barevnými z hed
baví, aksamitn, juty, pliša, také z vlněných látek a bílé záelony se k nim
připojují. Tím arci vyhoví se i vkusu i eleganci.

Nelze schválili však záslon katunovýeh, zvláště z lesklého katana,
záslon, na nichž jsou potištěny velké květy a vzory. a které visejí na
okně jako zvolavník: „šetří se prádlo!“

V našich poměrech a v domácnostech středního stavu záslona bílá
nevymizí, byt i v saloně hospodyňka zavěsila hedbávné, neb jiná barevná.
1 bílá opona je krásná a milým prostředníkem mezi světlem ven
kovským a temným pokojem; hospodyňky přirozeným vkusem otázku
tuto rozřešily.

Záslona musí býti z látky jemné, která se poddá o v záhyby krásné
klade. nebo řasnost záslon jest jejich krásou.

Nejkrásnější je muselín a jemu příbuzné látky, jemný »linon i jiné
tenké pavučinove tkaniny, které byti nebyly tkaaou mlhou, jako kouzelná
tkaniny indické, znázorňují přece vzdušnost.

Za našich dnů se tkají zvláštní látky na záslony vzory celá poseté,
které vkusu u zákonům o kráse a slohu neodpovídají; avšak to zlo je
v průmyslu a není v moci naší. Tyto záslony vytiskly z domácnosti
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hladké, jemné, na nichž se značilo pilnost a zručnost v ženských pracích
ve vyšívání okrajů, v zoubkováuí i v krajce.

Arci umění ženám příslušné, jeví se nyní na oknech našich bytů
v jiném spůsobu, který děkujeme tkanině. o níž jsme se zmínily a která
zavinila ten který hřích na vkusu spáchaný ženskou pilností. Visí na
nich zásloný síťované, i o hrůza! háčkované, a pletené.

Háčkované záslony jsou nejvyšším nevkusem a nesmyslem; sííované
se rozhodně nehodí, nebo jsou příliš hrubé a také; pletené ještě by
spíše obstály, nemají-li vzorů příliš řídkých. velkozrných, a jsou-li pleteny
z nitě jemňounké. Arci zde opět si žádá vkus a sloh abychom dbaly
pravidel daných v knize „Pletení“ při vzorech.

Šijcmo-li zásloný z látky nyní rozšířené, zvané běžně krajkové,
nemáme mnoho práce. Jest to pouhé rozstřižení látky na tolik a tolik
kusů; avšak i tu se opomíná jedno pravidlo. Záslony zavěšené na oknech
vypadají také jako ustřižené kusy látky, poněvadž se nedbá na lem.
Konce dole musí se ukončili, totiž bud vyzoabkovati, bud širokou obrubou
zalemovati. Někdy již v látce bývá velká ozdoba lemu.

Šijeme-li záslonu z látky hladké, zdobíme kraje po délce buď
vyšíváním, bud krajkou, a tato ozdoba se musí táhnouli i kolem konce
doleního.

Délka okna jest nám také délkou záslony; ale nesmí se ploužiti
po podlaze. Při látkách, které se v prádle srážejí, musíme přidati.

Šířka so řídí též šířkou okna; poněvadž řasuost jest krása záslon,
dbáme. aby se nám tvořilo hodně záhyb. Látky záslonové nebývají vždy
s dostatek široké.

Pravidlem mají býti na jednom okně dvč půle. aby u prostřed se
na obě strany záslona rozvírala. Délky záslon po obou stranách se
uprostřed ozdobají.

Kraje zdobíme buď vyšíváním. buď zoubky. buď krajkou.

0 vyšívání záslon promluvime v knize „Vyšívání“ více. Zoubku
jeme-li kraje, nakreslíme si kulaté zoubky přiměřené velikosti, ktoré
oběíváme stehem kroužkový-m v niti bílé; avšak může se kroužili i nití
barevnou: červenou nebo modrou, což aspoň bělost trochu mírní.

Okraje můžeme také zdobiti ozdobnými stehy r niti bílé i barevné.
buď za lomom zoubkovaným, buď za obrubou.

Ku krajím přišívají se krajky. Zde pilná ruka může krajka buď
zjemné nitě uplésti, buď usítovati.



Kraje se také mohou zdobili zoubk\ šitými. vůbec je zde široké
pole zůstaveno ozdobě; jen vkusu třeba dbát '

pozorňvueme, aby záslouy po prádle se příliš neškrobily, poněvadž
tím ztratí svou poddajnou měkkost. jíž je třeba pro řusnost záhyb.

/
11.

Prádlo Oděvné.
(Z oboru přistHhovániJ

Zástěra.

Nazjwáme tuto část obleku více zástěrou, a atarodávnj í'ěrtoušek,
nebo l'ěrtoch i pusinka se méně užív.á

Šijeme je z látek hedbávných. bavlněných všeho druhu, až k nej
jemnější tkauiuě. z'kanal'asu, : plátna i z látek vlněných.

Zástěra patří k obleku. ale čííáme ji také ku prádlu, když je ušita
z látky prací, zvláště z bílé.

Jest to něžná : vkusná ozdoba obleku, a proto lze o ní říci, že je
panovnicí tří říší, ana také se čítá ku prádlu ozdobnámu.

Zástěra jest _znakemdomácné ženskosti, piluosti, pracovitosti a do
plňuje vkusně domácí oblek.

V dobách dávných, kdy ještě byly vzácností dámy salonní, ale bylo
za to tím více lrospodyň domácích. byla zástěrkau'větší vážnosti, a měla
míato své při obleku i pro společnosti, i pro ulici. nebo zdobila a chrá
nila i šaty bedbávné.

Za našich dnů odstěhovala se jen do kuchyně a do pracoven; ale
kdekoliv se s ní setkáváme, at \“ jakékoliv domácnosti, vždy nás mile
ovívá dech domácné ženskosti.

Zástěry někdy bohatě se zdobívaií krajkamj, vyšíváním, vázankami.
ano kde se jimi oblek doplňuje, vedou často až k přepychu.

Zástěrky prací lze také vkusně zdobiLi, a veškery ozdoby již po

psané. i nejbohatší vzory vyšívání lze upolšebiti pro ozdobu její.
Starodávné fěrtochy se nyní nešijí. Doba šatů klínových i řasné

zástěry vytlačila. Obyčejně střiháme nyní zástěrky podle vzorné před
lohy z papíru, jakýcbž móda vytvořujc v různých variacícb, a módní časo
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pisy přinášejí dosti sLřihů a popisů, na kteréž poukazujeme čtenářky naše.
Jednodušší zástěrky přistřihujemo, řídíce se určitými pravidly.

Popíšeme zde pouze dva obyčejné spůsoby zástčrck jednoduchých,
sondíce, že zručné pracovnice si vyhledají některý vzor z toho neb onoho
časopisu módního.

Zástěra řasnú.

Jest to velmi jednoduchá práce, kterou i malé divenky. aniž by
se jim dostalo jakéhosi návodu. pro své loutky ušijou.

Základem jejím je rozstřihnutý kus látky. délky přiměřené osob!.
pro kterou se šije. Také to podléhá osobní zálibě. jak dlouhou zástěru
si kdo přeje.

Šířkon bývá šířka látky, ze které se šije.
Na dolení části se zástěra zalemuje obrubou. hud jinak se zdobil

Na druhém konci neberou se řasy & všijou do pásku širokého.
Pásek musí dosohovnti kolem pásu těla. n pak se buď přišijou

k němu vázanky, bud knoílík po straně jedné a šité poutko, nebo dírka
pro knoílík po straně druhé. Pásek za řusami se po obou stranách oh
šívacím stehem hustým spojí.

Takto se šijí ještě zástěry kuchyňské. jenže jsou pak dlouhé jako
šaty a tak' široké, aby přes boky řasnč dosahovaly. Šijou se z plátna
bílého, ménš modrého. nebo z kanaíasu.

Zástěra do klínku střižené.

Přistřihneme si obdélník. jehož kratší strany obnášejí “]. celé délky.
V polovici si jej po délce přeložíme, \“ jednom úhlu do šířky naměříme

'l, z celé šířky, v protilehlém úhlu taktéž tuto částku si odmšříme. načež
od naznačených bodů látku úhlopříčně přeložíme. 11 po přeložení roz

střihneme. Tím povstaly tři jednotlivé části. a sice: jedna. větší, která
má dvě šikmé strany a dvě menší. Menší obč spojujeme s větším, střed
ním to dílem zástěry, po šikmých stranách k sobě švem francouzským.

Zástěrku se znlomuje po libosti. a na hořejší straně zašije do pásku.
kde dříve ji poněkud prohloubímo u prostřed, aby lépe padla.

Zdobíme pak lem rozličnš: podlinkami, v_všíváním a t. d.
Tímto apůsohem šijí se také dlouhé zástěry kuchyňské. Ve stranách

připojují se k ní zakulacené kusy ve formě ohvěsků, které pokryjou boky.
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Naprsnik.

Zástěry doplňují se náprsníkem. který má šaty na prsou chrániti
a zástěru zdobili.

Jo to kus látky buď zakulacený, bud' čtverhranný, dole užší, na
hoře širší, který se k pasku zástěrky do středu přišije.

Módní listy přinášejí dosti střihů pro naprsenky a proto nechceme
jimi knihu roziiřovati.

Náplsník se zdobí prostě i bohatě, ale vždy přiměřeně ozdobě za
stěry. Zde je tolik variac ve střihu a ozdobě, že nelze o tom dlouho
se rozepisovati.

Zvláště jest nutno, aby se kuchyňské zástěry opatřily náprsníky;
ale právě zde se často opomíjejí. jakoby byly pouze ozdobou, a ne
ochranou šatů, načež upozorňujeme.

Košile.

Dle podaní děkw'eme košili Arabům, kteří ji s jinými užitečnými
i uměleckými pracemi k nam přinesli.

Starověk neznal košil takových, jakových my nyní nosíme.
Nejprmějkí košile byly bezpochyby vlněné, pozdější teprva z latky

111 ne

V osmém století nalezamo stopu košile, když se mluví o mučeniei
cholině, která jí byla oděna.

V dobách prvého opanovaní košil v obleku, bývalo to zvláštní před
ností žen, že samy ušily si košili, ano i anglicka královna Alžběta neměla
pod důstojnosti vladařky učili se šití a také sama ušila křestní košilku
svému křestčnei.

Košile bývaly bohatě vyšívané, a tropil se jimi velký přepych.
V století XVI. bylo zvykem, že si vznešené paní posílaly k narozeninám
a k novému roku za dary zlatem a stříbrem vyšívané košile.

Košile. kterou darovala vojvodkynčze Somersetu Marii Tudor,
byla vyšita hedbavím. límec a manžety z damašku prolkaného zlatem.

Na košili spotřebovala lady anglicka 13 loket. plátna a B loket
ílanderských krajek. Alžběta anglicka oblékala košile a černým okolkem.
zlatem vyšité a krajkami ozdobené.

Mravokarcové téhož věku liorlili proti přepychu, jaký se vedl v ko
šilích. Bývalyí košile z nejjemnějšího plátno, červený-mhedbdvím kroužko
voné, brubantskými krajkami pošité, anebo bohatě vyšité či &jour zdobené.
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Holandská plátno bylo nejoblíbenější, anto vyniká běleslí zvláštní.
V žádne vodě se totiž nenmáěí tak len, jako ve vodě z moře hnrlemakěhe.
Irská plátno bývalo zažloutlé. ale svého času oblíbená. zvláětě pešily-li se
koěile zlatem a hedbávím.

Nyní je méně přepychu \“ šití koěil, ale zase jich máme více a hle
díme vůbec k tomu. aby se často čistily.

Obyčejně je ěijeme ze lněného plátna. už i košile bavlněné začínají
veházeti v oblibu a zvláště v zimě jsou příhodné a příjemné.

Zdobíme je vyšíváním. kráikami. zoubky, řídíce se při tom, jak
mnoho můžeme & chceme vydati.

Mámetři druhy košil: ženské. mužské, detske.
Při stříhání i šití každého druhu řídíme se jinými pravidly.
Popíšeme nejdříve košili ženskou.

Ženská košile.

Ženská košile jest volné roucho. jež splývá s těla, a tvoří základní
část obleku.

Šijeme ji tak. aby k dolení části těla se šířila a proto vsazujeme
po obou stranách klíny.

Nejslušnější jest košile, jež má po obou stranách klíny všité, zvaná
tím dvouklínová, poněvadž odpovídá zákonům symetrie, & švy ji pěkně
zdobí. Mimo to jest. i d\'ouklíuová košile užitečnější. poněvadž švy ji
chrání ve stranách, kde při vytahování k mnnglování nejvíce trpí.

Popisujíce zde tvor a střih košile, máme na zřeteli tělo pravidelně
urostlé.

Čítámc. že obyčejná šíře plátno obnáší 90%; nčkoliv míra tato
někdy nebývá úplná, míníme přece jen při míře šířky 907— jednu
šířku plátna této šíře obyčejné. Sestřihujemese ělřejeu tehdáž.
má-li šířka býti o mnoho užší. n. př. 80%.

Podstatné části košile jsou: podolek a rukávy.
Vedlejšíčásti: klíny, náprsenka. jinak i sedlozvaná. pásek.

malé klí nk y.

Druhy ženských košil.

Košil ženských rozeznávámedva druhy: jednoduché a ozdobně.
Společný znak košil jednoduchých jest, zdi-hování kolem krku. které

buď šňůrkou provlečenon \- obrubě provedeme, buď košili sebeřeme
v řosničky a do pásku všíváme.
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Ostatní druhy košil. ať již s obyčejnou uáprecnkou (jež švýcar
skými nazýváme) aneb s náprsenkou jakehokoli spůsobu. čítáme vždy ku
košilím ozdobným.

Košile jak jednoduché. tak i ozdobné, mohou býti: a) dvou
kJínorá, b) jednoklínové, c) polouklíuové.

Pravidla pro přistřihování košile ženské.

Tak jako při práci jakekoli dlužno dbáti jistých pravidel neb zá
konů nechceme-li se minouti cílem. tak i při přistřihování košile ženské.

První prací naší tudíž bude. vyhledali si základní pravidlo. na němž
bychom ostatní poměry jedné části k druhé rozpočísti u \' souladný celek
uromati mohly.

Základem rozpočtu pro přistřihorání košile ženské
musí nám býti delka její.

Délku košile řídí se velkostí osoby.
Pravidla, jimižto se nám bude říditi při přistřihování košile ženské,

hodíse pro košiledvouklíuovč. jednoklínové i polouklínove.
pro jednoduché i ozdobné, až na malé úchylky. o nichžlo zvláště u každého
druhu promluvíme.

Pravidla pro přistřihování platí jak pro velké. tak i pro malé košile.

Dvoukliuová jednoduchá košile ženská.

&) Ptisu'ihovani.
Střihov—ápříloha A.

Pravily jsme již, že musíme nejprve znáti délku košile. kterou si
určujeme, řídíce se osobou. pro niž máme šíti.

Známe-li délku košile. uaměříme si na zarovnané a vyrovnaná látce
dvojnásob délku, nit po šířce v_vtáhneme a látku ustřihneme.

Přistřihnutý kua v polou přeložený jest podolek, jehožío délku
již známe.

Nyní stanovíme šířku podolku.
U košil až do 1107- dlouhých, beřcme ři, z dálky na

šířku. 11košil, jež jsou nud 1107—dlouhé, dáme na šířku
'/. z dálky.

Toto jest však jediný rozdíl v přistřihováuí větších & menších košil
ženských.
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Menší košile ženské děláváme proto o něco širší, aby byly pohodl
nější !( oblékání, nebot zvláště děti, čím menší, tím bývají buclutějšl.
a při obláčení neobratnější. Za druhé však plátno na košile nebývá
nikdy širší 90%, tak že kdybychom i chtěly pro velkou košili ženskou
prvějším rozměrem se říditi. nedovolila by nám to šířka plátna; avšak
není toho ani třeba.

Abychom nabyly jasnější představy o poměrech. jd jsme až dosud

uvedly, vezmeme si zde určitou velkost košile. na nížto vždy hned po
měry v číslice uvedeme.

Na střihově příloze A jest vykreslena košile čtyřikráte zmenšená,
jež jest 1201- dlou

Šířku její jest b:]. z délky, tedy 907

Z této šířky naměřímo si V,. tedy 187., vytáhneme nit po celé
délce košile, načež po niti vytažené odstřibneme pruh, z něhož se klíny
přistřihují.

Nyní se rovná delka pruhu délce košile; protože však klíuy ne
dosahují až na náramek, nýbrž jen ku průramku, musíme dříve znáti
velkost posleduějšího, abychom věděly jak dlouhá mají býti klíny.

Průramek (jinak také otvor pro rukáv), obnáší V, delky košile,
tedy zde 247.. a rovněž tolik musíme od pruhu odstřihnouti. aby klíny
jen ku průramkům dosahovaly.

Rozumí se samo sebou. že musíme dříve pruh do polou přeložitl
aby byl dvojnásobný tak jako podolek košile. a teprve pak odslřihue se

od té struny, kde jest přeložen, '/5 od délky. Tímto povstaly nám dva
pruhy. jež jsou 96% dlouhé. Tyto středem po délce budto sepneme,

neb sestehnjeme, a takto jsme si teprve připravily pruh ku řádnému při
stř-ihování klínů. jež se děje následov:ně

Naměříme si v jednom úhlu do šířky pruhu 27- , v protilehlém úhlu
učiníme totéž, načež od jednoho nuznačeného bodu k druhému pruh šikmo
přeložíme. Zdali přeložení jest pravidelné, což jest nevyhnutelně třeba,
aby byly klíny všechny stejny, přesvěděíme se. když šikmo přeložený

pruh ještě do polou v délce přeložíme; nepřesahuje-li po žádné straně
některý z klínů přes druhý, můžeme po naznačené šikmé ěáře klíny roz
sířihnouti.

Nyní upravíme si výstřih kolem krku. Nežli rozměr výstřihu ur—
číme, rozpočteme sl šířku náramků. Obyčejně čítá šířka náramkův 'l,
delky průramku, tedy: 12%; při ozdobnějšíeh '/,. tedy: 87:
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Namšříme ai na boření časti. kde jest košile přeložena, po obou
stranách do šířky bud 12%. bud 8%, uprostřed pak šířky košile na
měříme si po délce. jak hluboký ma výstřih býti.

Výstřih mů. býti za polovici šířky pruhu ku klínům hluboký. (pruh
byl IS?-) tedy 97.. Od tohoto bodu vytahneme nit, aneb jen pozorně
po niti naznašíine čaru vodoromou, ne však až ku kraji plátna, nýbiž
asi 167- od kraje, tam nstaneme a znenáhla v polokruhu ku nazna
čenómu bodu pro náramek zakončíme.

Nyní teprve po naznačené čáře od náramku kn středu košile vý
kroj vystřihnjemo a sice. bud' střiliame hned obě dvě strany, totiž přední
i zadní najednou, aneb nejprve jen přední, zadní pak nechame o 17
také i 27- vyšší; načež teprve přiatřibujeme polovici druhou. řídíce ae
rozměrem první.

Nyní nam zbývá ještě rukávek. Rukavek přiatřibuie se vždy o 37
větší než jest průramek; jednak. že se jím upošíva, a pak také proto,
že klíny průramek pod paždí o něco rozšířily.

aš rukáv-ek musí tedy hýti 277- široký, a dlouhý “]. ze šířky
pruhu pro klíny. tedy 137,7..

Přistřihuje se pak následovně:
Po délce platan přistřihncme obdélník pro rukavck samotný. který

měří dvojnásob "'l, z celé určité již šířky pro rukšyek, tedy 2x18?
délky, a 137,7- šířky. Pak přistřihneme čtvereček kn klínu do ru
kúvku, který po stranách měří 'l, z celé šířky rukúvku. tedy 9%.

Rukšvek sam měří ledy vždy “], a třetí třetina připadá na klínok.

b) S i t. i.

1. Podolek.

Klínky sešijí se dva a dva úzkými konci k sobě po šikmých stranach
zápošvem.

Při sešívání šikmé střižených krajů musíme dbl-ti toho bedlivě.
aby se nevytáhly; proto ucnapínšme šití k podušce, leč je-li švadlena
již zručná. Dlužno také pozorně ostřihovati, poněvadž se tyto kraje
třepí. Ostřihnjeme vždy kousek a zase kousek.

Pak se klínky přišlvají k podolku. Dvojiíou délku košile přeložíme
v půli' a po každé straně košile vsazujeme klínky, kde by se sešila,
kdyby jich nebylo. Kdo jsou kraje, přišívamo je obnitkou; kdo šiiome
zapošvem spojujeme pcrlovým stehem košili a do klínku zapošívame.
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Jedná se zde vždy pouze o to, aby se každý šev stejně zapošíval;
pročež, kdo je zvyklý zapošívuti do košile. nech! při svém zůstane, ale
při každém ěvu si tak počíná.

Když j-e klíny po obou stranách vsadily, zalemujeme podolek ua
dolením kmii obrubou na 1%- širokou, slohem obrubovým.

Obruba musí být všudy stejně široce založená, &proto často měříme,
aby se ucúžilu, nebo uešířilu.
, Tvar košile jest nyuí upraven, zbývá jen vsadili rukávy : zalemo
veti výstřih u krku.

Nejprve se upravuje výstřih.

2. Výstřih u krku.

Spůsob lemování výstřihu dělí košile na: jednoduché a ozdobné.
Košile na našem obrazci, atřižeuů dle popisu uvedeného, jest připravena.
pro zdrhovuní a výstřih její jest kulatý.

I. Lemování výstřihu kulatého pro zdrhovúuí tkuuicí.
V lemování známe více spůsobl'í pro kulatý výstřih.

u) Obrubou.

Obrubu u \ýstřihu šijeme \ždy stehem pcrlovým pro ozdobu. Za

ložíme obrubu na 71- široce uu líc po stranách rovných; kde je výstřihzakuluceu. jest obrubu užší. Plátno nesmí se na
K této obrubč sc přišívejí bud' lýčky se tkanými dírkami. nebo

úzké kraječky, jež mají vělší dírky pro provlékímí tkauicc. kterou košili
u krku puk zdrhuieme.

V předním výstřihu ušijeme nu rub v jednoduchém plátně obruby
dvě kulaté dírky vedle sebe pro tkeuici. kterou skrze obrubu provlékúme,
abychom po libosti košili zdrhuouti mohly.

Abychom se ueopukovuly, podotýkáme. že tyto dvě kulaté dírky
se i v každé jiné lemovce všiion, má—lise košile zdrhovuti. Na obrubě,
nebo pod obrubou můžeme zdobiti lem některým ze stehů ozdobných.

Kroj obruby zdobíme buď kruječkou, bud zoubcčky tkanými. Teta
platí i pro ostatní lemování. I zde můžeme tkunici provlékuti v dírkách
kraječky. aby se obrubu ušetřila. která lrpi zdrhovúním lkuuice.

b) Obruhou šlrokou.

Chceme-li míti lem širší. vsudíme ne ramenou trojúhelník, oby
vrcholem svým zapadl přímo do výslřihu. Velikost jeho se řídí šířkou



lemu. Když jsme trojúhelník přišily. obrubu stehujeme a perlovým
atchcm přišívame.

c) Kalounem.

Kaloun na 17— široký přistehniemc kolem výstřihu tak. aby na
ramenou byl trochu nadržen. sice by pak nestačil při obšívůuí strany
druhé, načež jak už popsáno kalounem lemujeme.

d) Prnhem latky.

Šikmý proužek látky na 27. široký se založí po obou stranách
a lemuje se jím výstřih jako kalounem. _anebo druhým spůsobem lemo
vání látkou.

Při obou spůsobcch těchto zdobí se výstřih bud kraječkou, bud
zoubečky.

e) Zonbky kronžkovanými.

Kol výstřihu nakreslíme si na 7'3'- od kraje zoubky kulato při
měřené velikosti a kroužkujemc je. Pod kroužením přišije se na rub
kalouu 17- široký stehem ebrubovým po. obou stranách pro tkanici.

í) Proužkem latky kronžkovaným.

Preužek latky rovně střižené as na 37- širokó po jedné straně
kroužkovanými zoubky ozdobíme. po druhé úzce založíme. Upravený
takto pruh přiatehnjeme kol výstřihu po lícu, který jsme byly dříve
taktéž nn líc založily po krajích. Položíme pruh tak. aby zoubky přišly
nad založení výstřihu, a nyní stehujcme pod zoubky pruh na založení.
Na druth konci mm pruh nad jeho založením přistehnjeme'a nyní
ozdobným stehem perlovým přišívúme nahoře pod zoubky i dale u kraje
pruhu.

Pruh může býti také vyšívaný drobným, úzkým vzorem.
Jinak lemuje se takto: Košili založíme na rub, a přistehnjeme ji

k pruhu pod zoubky nebo vzor, načež na 4 nitě od kraje založeného
kolem perlovým stehem ji přišívame k pruhu. který po rubu obrubovým
stehem pošijeme.

g) Vyšíváním.

Vyšívaním zdobíme výstřih jako zoubky kroužkovanými. jenže pod
zoubky si vyšijeme drobný, jednoduchý vzor. Někdy bývá to pouze ku
latá dírka v zoubku, jindy opět širší složité vzory. Kaloun pro tkanici
se přišije pod vybívúní.
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Chceme-li košili více zdobiti, vyšívíame také uprostřed na předním

výstřihu bohate i jednodušší arabesky. nebo vzory. jež mají útvar srdcový.

b) \'sazeným pruhem do lemu.

Zde máme dva pruhy: zdobící, který ma na jedné straně kraj
zoubkovaný, vyšívaný nebo úzkou kmječkou krášlený, n druhý lemovací,
na na 2% široký. Na líc košile položíme pruh zdobící rubem. aby
kraj jeho střižený přiléhal kn kraji výstřihu, a přistehujeme jej kolem.
Na to přistehnulí položíme pruh lemovncí. opet kraj ke kroji. že jsou
nyní tři kraje sloučeny 41 pak, skrze všechny píchujíce, přišívúme je
stehem zadním. Když jsme kolem pruhy přišily. tu lemovací obratíme,
při čemž zdobící pruh se zredne a vyčnívá. Lemovka se po rubu nu
košili přebne u obrubovým stehem přišije.

Takto jest to spůsob jednoduchý. Kdo si přeje míti šití ozdob
nějěí, může po lícu pasek prošití slohem porlovým dvakráte, nahoře 4
nitě od švn, kterým se vsadil pruh, a dole, kde spojujeme pasek s košilí.

i) Podllnkou v lemu.

Vkusná úprave lemu jest také podlinkove ozdoba.
Práce rovná se předešlé úplně, jen že pruh. zdobící nahražujeme

ai zde úzkou podlinkou. která nesmí býti širší i s ozdobou svou než
pruh zdobící bývá.

Dolení kraj podlinky okrášlíme po libosti. ale jen drobňounkými
zoubky. neb vzorem vyšívaným. hoření zdrhneme o zdrhnutí ku košili
přistebujeme. jak už popsáno bylo.

Také se mohou uzounké podlinky k lemu výstřihu přišíti.
Nejlépe se podlinka vsazuje do pásku, kterým zdobíme výstřih při

zdrhnutí řasničkomi.

Čtverhranný výstřih.

Někdy \'ysLřihuje se košile u krku také do čtverhrenu. o čemž se
zmíníme při přistřibovaní košile jednoklíuové. Zde promluvíme již při

jednom o upravení takového výstřihu. poněvadž je to jedno. je-li košile
dvou- nebo jednoklínove, výstřih u krku zůstaven vždy naší osobní zdlibě.
Lemuje se následovně:

u) obrubou.

Založíme si obrubu na 17- širokou po krajích na rub výstřihu.

Kde obrubu překládáme. ldhneme nitě v letce, aby všudy h_vlastejne.
hon 'nnly'eb „Gm xu. (sm.) 6
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V úhlu se vždy tažené nitě setkají u přestřihnou. aby se nit nevytáhla
přes úhel.

Věeeky čtyry uhly musí se opatřiti trojhrannými klíuky.
K tomu účelu rontřihnon se úhly až na 3 nitě k vytažene niti

úhlopříčně. (Rozstřih obnáší 2',',7-.)
Na klínky ustřihnou se čtverce po 3 'l, 7- a rozstřihnou se úhlopříčně.
Z těchto trojúhelníků přeloží se šikma strana v půli; v tom hodu

připue se do rozstřihu ua líc. & s rozstřihem veskrz zadním stehcm přišije.
Takto upruví se všecky čtyry rozstřihy.
Nyní se obruba na rub v niti tužeue uloží, přislehuje a po líeu

přištepuje.
Pro steh perlový může se též uit vytahnouti.
Úhly se pak obšijí slehem kroužkovým, aby byly pevnější. V před

ním výstřihu se taktéž v obrubě po rubu ušijí dvě kulaté dírky pro tkauici.
Lem se zdobí jako při výstřihu kulatém kruječkou, nebo zoubečky.
Zdrhneme-li tuto košili s výstřihem čtverhranným. uvidíme. že není

sluha. Výstřih tento se příčí zdrhovúní tkanicí. Popsaly jsme jej

proto. abychom zvyku a oblibě mnohých _zadost učinily, ale doporučovati
jej nechceme.

ll. Zdrhovúní řasničkami.

Výstřih kulatý.

Kde přestává zakulacený výstřih od náramku a začíná rovný kraj,
naheřeme řasničky až zase ke druhému zakulaceuí. Tuk učiníme na
straně přední i zadní, a řasniěky pěkně u rovně vyškrlame. Nyní si
připravíme pasek. Ustřihneme pruh plátna pro velkou košili 907
dlonhý. 'l- široký, který je půskem. Při menších košilích jo pruh
kratší i užší. Pasek sešijeme v kruh. po obou krajích jej založíme.
ve dví přeložíme. a asi 8—10 nití od středu přeloženého jej perlovým
stehem prošijcme.

Od sešilí pasku v kruh odměříme si 45% polovieku, ktemu ozna
číme špendlíkem. Núrnmek také rozměříme v polovici u připneme tam
polovici pasku. Na druhé straně taktéž učiníme a připneme k polovici
náramku šev sešití pusku.

Nyní pásek od špendllku každého po obou strunach stehujeme
k náramku kolem výstřihu mkulaceného až k řasničkám. .Při tom dá
váme dobrý pozor. abychom ncvytúhly košili v zukulaeeném výstřihu;
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proto raději pásek trochu vytahujemc. Pasek stehnjome pouze vjedno
duché látce.

Pak teprve řasničky si srovnáme. aby všudy stejně byly rozděleny
i pěkně ležely, a všívúme je k pásku. Když jsme rosničky Villy. kol
kolom pasek přištepujome v niti tažeuo. po druhé obšijeme. jako při řas
ničklch popsano.

Pásek zdobíme kruječkou, nebo jinou ozdobou splétaneu, krásné je
pošíti pásek středem ozdobnými stehy.

b) Půskem ozdobným.

Zde máme pásky opět dva: zdobící a lomovací.

Délka zůstdvú tatáž i šířka. arciže čitdna bez ozdoby; tedy pruh
lemovncí polovičku: 27.. Pruh zdobící se kroužkuje. vyšívů nebo
mřížkou obrubuje.

Lemovací pruh přištepujo se k zdobícímu pod ozdobu, a pak se
pokračuje jako při prvějším bylo popsáno.

Také se zdobící pruh niůžo \'snditi v pásek. a pak šijeme jak
popsáno bylo při lemování k pro zdrhováni tkanici. Jenže kde tam košile
míněna, zde je pruh plotna. Pdskem připraveným takto lemuje se jako
předešlým. Slřihneme tudíž d\'u prahy plátna po 2% šířky nn pásek
a třetí ozdobný mezi oba všívúme.

Mezi oba pruhy také můžeme vsaditi uzonnkou podlinku jako po
psáno při zdrhovaném výstřihu i.

Výstřih čtverhranný.

Při čtverhranném výstřihu si taktéž nabeřeme rosničky po obou
stranách od náramku k náramku.

Zde se jeví opět obtíže tohoto výstřihu pro zdrhovůní vůbec. Ne
smíme pásek přišívati jako při prvějším výstřihu. ale také do čtverhrunu
si jej dříve upraviti.

Délka i šířka pásku zůstává tatáž: 907:- dělky a 4% šířky.
Tuto délku romřibnemc na 4 díly, a sice takto: dva díly naměříme po
délce ndramkn, ostatní, co zbývá na dvě stejné části rozdělíme. Dlouhé
dva díly jsou pm přední a zadni dil košile.

Pro touto výstřih nejlépe voliti dva druhy na pásek: zdobící a Ie
niujicí. první o ozdobu širší než 2'1'- . druhý 27..

Nyní si upravíme pasek do čtverhranu. a proto již při stříhání
přidáme na dlouhé pruhy pasku po každé straně tolik, kolik obnáší
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šířka pasku, a přebývající tuto část přištepuieme na pásek pro ramena
přes šířku jeho nn každém konci do čtverce. Vypadá to pak, jako by
se v úhlu křižovaly dvč vůzanky.

Nejprve takto upravíme ozdobujlcí pruh, pak lemující. načež šijeme,
jak udano při výstřihu kulatém b. Jinak se může také spojit čtverhnn
takto: kde by se pruhy křižovaly. pasek delší přeložíme a sestřihneme
do trojúhelníku. aby od rohu k roku šikmé pruh dlouhý ležel na pruhu
náramkovem, a pevně jej tom přištepnjeme.

Při prvém spůsobu ozdoba se v úhlech nespojuje. ale běží přes
pasek rumenový, při druhém se v úhlech spojí.

Ohčmu spůsoby lze si upraviti i pasek obyčejný. který v půli se
překládá jako při kulatém výstřihu.

Při křižování pasku se pruh rozstřihne po délce v přeložení jeho
na 7., aby se vsadil do toho rozstřiženl pásek krátký ramenový. při
trojúhelničkovém spojení seatřihneme jej do trojúhelníku. Při obou dbame,
abychom neplchaly skrze laiku dvojitou. V úhlech se buď pak kroužkuje
bud' vsazují klínečky.

Výstřih se zdobí kraječkou.
Pasek se může ozdobiti rozličné.

Takova košile se čtverhranuým výstřihem. vsazena do pásku, velmi

krásně na pohled vypadá, ale není tak pohodlná jako s kulatým výstřihem.
Pro velké kosile čtverhranný výstřih se méně hodí, a práce i be

dlivost. aby se v úhlech dobře a slušně upravil, není nikterak u poměru
a výsledkem. Při malých košilkach pro dívky jej schvalujeme, poněvadž
se hodí k čtverhrannemu výstřihu šatičků. Jim to sluší, když kulaté
raménko vykoukne z čtverhranného výstřihu, ale pro velkou košili ma
to ráz poněkud dětinský.

Rukávy.

Majíce výstřih u krku upravený po některém spůsobu popsaném,
ušijeme rukávy.

Rukávy m košili příloha střihova A. jsou obyčejné, totiž:
mají klluek vsazený.

Některé rukávy, jejichž střih popíšeme při popisu košil jiných,
nemají klínků vsazených & rukav je střižon v jednom kuse. Jmenuji se,
ale neprávem, rukávy ozdobné. nebo nevíme, proč by rukav s klínkem
nebyl také ozdobný, když jej ozdobíme.



Nazvemeje rukávy celistvé, a první druh klínkové.
O stříhání rukávů celistvých promluvíme při dalším popisu střihů.

ale pravidla šití podáme již při jednom.

u) Šití rukávů.

]. Klínkový rukáv.

Klíukový rukáv so vsazuje du košil jednoduchých. nikdy do ozdob
ných. pro které sluší opět. rukáv celistvý.

Klíuek se zápošvem přišijc k délce rukávu; klínkem se znpošívá.
Část rukávu. jež vybyvá přes klínek, je dolení kraj, který se lemuie
obrubou na l'/,“7- širokou, stehem perlovým. uneb se jinak zdobí.

Rukáv se sešívá od obruby nahoru a nyní se zapoáívá rukávem.
Kde se šev klínku křižuje. se švem rukávu, pevně přes šev první šiieme.

Pro sešívání rukávů doporučejeme širší zápošev.

2. Rukáv eellutvý.

Tyto rukávy mají pouze jeden šev. Jsou oblíbenyi pro košile
jednoduché. nejvíce se však šijou při košilích ozdobných, poněvadž se
tvar rukávů přispůsobuje náprsence. nebo sedlu.

Seš'úeme slřižeuou část k sobě. aby se nám utvořil otvor.
Prvé než jej sešíváme. lemujeme dolení kroj.

b) Lemovánl rukávů.

Rukávy musí býti vždy v souhlasu s lemováním výstřihu kolem krku,
nebo se sedlem.

Jedině nesmíme rukávy lemovuti kulounem. nebo látkou. Je-li
výstřih takto lemován, vždy na rukávu šijeme obrubu širokou.

Také se rukávy nikdy nevsuzuií do pásku.
Při podobném lemování výstřihu zdobíme rukáv obrubou perlovým

slohem.

Oblíbená je pro lem rukávu mřížka. krásná to práce. ale to se
hodí pouze pro lem výstřihu čtverhrunneho. nebo zakulacené střižení
plátna se jí příčí. Není to slušné, abychom šily mřížku kol rukávu.
není-li u krku, a proto zdobíme jí rukávy jen při košilích ozdobných.
kdy můžeme v náprsence mřížky provésti.

Vůbec nejen lem. ale také ozdoba lemu rukávového podléhá ozdobě
výsLřihové.
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Když jsme výstřik zoubkovaly. zoubknjome také rukávy i krášlíme

vyšíváním, krnječky. zoubečky, podlinkeu, stahy ozdobnými & p.

Lemováni rukávu obrubou širokou.

Obrubiu'eme-li rukáv pcrlovým stehem, překládáme obyčejně obrubu
na líc. Pročež sešívujíce rukáv, vypustíme tolik centimetrů látky. kolik
si přejeme míti šířky obruby, :: když chceme lemovuti. nejprve po lícu
zbytek sešijemc. u pak obrubu zakládáme.

c) Věivání rukávů.

Jsou dva spůsoby všívání rukávů: ]. po “rubu a 2. po lícu.
Spásob pný je rozhodně nejlepší pro rukáv klínkový, druhý se

hodí lépe pro rukáv celist.
Všíváme-li rukávy klínkové do košile, zůstane otvor rukávový rovný.
Všíváme-lj celistvé. musíme otvor dříve prohloubiti. aby se při

způsobil střihu rukávů. jež nu hořením kruji bývají zakulaceny.
Je to velmi snadné.

Položíme rukáv celistvý nu košili ku průramku na otvor, a při—
špendlímc jcj polovicí rukávu přesně na polovici náramku. Pak si
tužkou nakreslíme výstřih otvoru. řídíce se formou rukávu. Jaký útvar
má zakulacení rukávu, tukové musí býti prohloubení průramku. aby
rukáv slušně zapadl u nekuzil tvaru košile.

Všiváni rukávů po rubu.

Rukáv se obrátí na líc. košile nu rub. Rozdělíme délku průramku
na polovic a rukáv též

Rukáv se strčí do průramku a naznačené polovice se na sebe
připnou tak. nbv ruká\ převyšoval průramek o B'Vp.

vuklínkovém se připne roh klínku na prostřední šev klínu
košile, při celistvám se šev rukávu opět, tak připne, aby přc\_\šoval prů

rumek o 17.: při klínkovám rukávu však převyšuje cípek rukávu prů
ramek o 37..

Pak se po rukávu štepuio a do košile plochým širokým zápošvem
zapošívá.

Rukáv přetl zapošitím musí se dosti vyškrtali.
K vůli pevnosti se rukávy pod paždí přišiií ku klínu košile takto:

po lícu se klín košile k rukávu přištcpuie, po rubu se klínek rukávu
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založí n přišiie. aby špička trojhranu ležela na středním, totiž hlavním
lvu košile.

' Někdy se také tato špička zakuletí.

Věívání rukávů po Lieu.

Košile založí se do rubu kolem průmmku. rukáv so nezakládá.
Rozměříme rukáv do polovice, práramek také. rukáv na líc do košile
vstrčíme a v polovici přišpendlíme. Pak přistohujeme rukáv do průramku
na 17- hluboko. Tento 17- rukávn, který zůstává po rubu. je založení.

Průramek se perlovým stehem přišívá po líeu k rukávu, na 4 nitě
od založeného kraje. Po rubu se rukávem zapošívá ploše.

Spůsob tento jest nejoblíbenější pro rukávy celistvé.
Hledíme pravidelně při všívání rukávů k tomu. aby průramek byl

o něco menší rukávu (\ pak rukáv dole pod paždí nadržnjeme kvůli po
hodlnějšímu zapošívání.

Znamenáni košile.

Ušitou košili znamenámc začátečními písmeny jména křestního a
příjmení. Písmena klademe na přední výstřih košile uprostřed pod lem.

Buď je křížkovým stehem šijeme bavlnkou červenou. bud je v bílém
vyšívámc, neb ozdobnými stehy v předkreslení šijeme.

Košile také čísltíjeme a šijeme, nebo vyšíváme číslice jako písmena.
Číslici klademe pod písmena, i vedle písmen.

Košile ženská jednoklínová.

u) Přletřthování.

Přistřihování košile ženská jednoklínové, rovná se celkem přistřiho
vání košile dvouklíuové už na malé úchylky.

Naměříme si dvojnásobnou délku košile po délce plátna, načež nit

po šířen vytáhneme. a pak kus ustřihneme. Máme-li délku iáířku košile
určenou, vyhledáme si také i zde ';, ze šířky kn pruhu klínovému, nit
však zde po délce plátna nevytahujeme: protože se zde pruh neodstřihne.
Jak jsme pmvily, naměříme si '/, se šířky a sice tam, kde jest plátno
v polen délky přeložená, od tohoto bodu vytáhneme nit ';, po délce
plátna pro průramek. odtud opět nit ku kraji plátna nazpět. Obdélník
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takto naznačený odstřihueme, a tím se nám utvořil průramek. V úhlu
průramku, jenž se utvořil vystřibnutím obdélníku, naměříme 27- po šířce
vyčnívajíeiho plátna, dole od kraje do šířky na téže straně také 27...
načež pak od jednoho naznačeneho bodu ku druhému šikmo přeložíme,
a je-li správně přeloženo, viz košili dvouklínovou. klín odslřihneme. (Viz
střihovou příl. B.) Odstřihuutý pak klín vsadí se z druhé strany košile.

Porovnáme-li obě dvě košile, dvou- s jednoklínovou. shledáme, že se
v ničem od sebe neliší. jen že při druhé máme o (lva švy méně. jelikož se
jeden klín od košile neodstřihl, zato však prvnějšl mnohem slušněji vypadá.

Dalšího popisu o přistřihování této košile není třeba, leč by snad
někdo si chtěl udělat výstřih kolem krku čtyrhranný, jak příloha naše B
ukazuje, Naměřl si pak náramky i hloubku výstřihu jako u košile dvou
klínové. jen že se pak výstřih zakulaceně ku náramkům nevystřihuje.
Střiháme nejprvě od jednoho náramku po niti do délky košile tak hlu
boko, jak hluboký má výstřih býti. pak také tak u druhého náramku,
načež pak od jednoho zastřihu po niti až ku druhému sířiháme.

Kus, jejž jsme takto vystřihaly, má podobu obdélníku.

») Šití košile jednoklinové.

Šití této košile neliší se v ničem od předešlé, leč bychom přihlížely
k tomu. že se vsazuje klín po straně jedné, po druhé pak se sešívá košile
zápošvem až k průramku.

Přistřihovani košile ženské polouklínově.

Košile tato jest skutečně mezi všemi druhy košil nejméně úhledná,
jediná výhoda snad zde jeat ta, že máme něco méně šití. Výhoda ta
však jest tak ucpatmá a již náš cit pro vkus se při pohledu na ni tak
vzpírá, že ji nikterak neodporuěujeme. Podáváme ji jen k vůli úplnosti.

Připravily-li jsme si délku i šířku košile jako u dvouklínové, při
kročíme ku přistřihování klínů. ii)-počítáme si totiž jak široký bychom
musily míti pruh ku klínům, třebas košile dvouklínove, víme že pruh
obnáší 7, ze šířky. Tedy si to vypočítáme také tak i zde.

Naše košile viz střihovou přílohu C. jest široká 90%. tedy bude
šířka prahu 18?- .

Tuto šířku pruhu rozdělíme na dvě polovice, zde 97— a 97..
& naneseme je po obou stranách od kraje košile do šířky, avšak tam
kde jest košile přeložená a kde budeme míli výstřih kolem krku.



Nyní si správně vyhledáme po stranách polovičku délky košile'
a seatřilmenm od svrchu uvedených naznačeuých bodů, až do polovičky
delky. Takto povstalo polovičué klíny po rovných stranach ku rovným
sh-aušm košile po délce, a sice širší stranou dolů ku kraji přišijeme.
Viz přílohu střihovou C.

O dalším přistřihovšní i šití tohoto spůsobu není třeba abychom
se zmiňovaly; jest to jako u košil jedno- i dvouklínových.

Košile ženská ozdobná.

a) Přistřlhováni.

Košile ozdobné dělíme na dva úplně od sebe lišící se druhy. totiž
bez sedel a se sedly.

Košile bez sedel, tak zvaná švýcarské :: rozličnými naprsenkami,
přistřihují se úplně jako košile jednoduche, jen že se pak na přední
straně rozličné zdobí, a velmi často v předu se zapínají. K tomu cíli

rozstřihne se košile uprostřed šířky od výstřihu 'i, do délky. (Viz
střihovou přílohu

Košile se sedly vyžadují větší pozornosti a to již proto, abychom
snad plštno zbytečně neroutřihaly.

Především jest to délka košile, ku které sluší bráti zřetele bedli
veho, a to proto. že již sedlo samo tvoří jistou čast délky košile.

Prvé než přistřihujeme košili, vyhledáme si vždycky sedlo, jakého
si přejeme. které vykreslíme a třebas i přistřihneme, a pak teprve lze
nam vypočítati, o kolik centimetrů mame košili přistřilmouti kratší, nebo!
dosahuje tu vždy košile jen ku sedlu a ne až ku výstřihu.

Ovšem dame-li sedlo pouze se předu, musíme na zadní čšsti košile
celou delku nechuti, a pouze na přední části o tolik méně důlky na

měřiti. kolik sedlo bude obnášeti. ,
Další přistřihování košile ozdobné co šířky i klínů se týče. rovná

se úplně přistřihovíiuí košile jednoduche, jen že opět i zde nesmíme od
pruhu klínového celou ',l, odstřihnouti, pamětlivy jsouce. že i zde sedlo
jistou část prilramku utvoří. tudíž by otvor pro rukšv byl příliš velký.

Sestřihnutí košile nahoře ku sedlu. řídí se sedlem samým. Složíme
si nahoře košili po obou stranách ve \'čtší řasy, aby cela šířka košile
se rovnala šířce sedla, načež sedlo dolejším okrajem na pokraj košile
položíme, a obrys na košili přeneseme; načež přebývající části odslřihneme.
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Přístřthovknt sedla.

Abychom se pokoušely o to, popisovati přistřihovaní jakéhosi urči

tého tvaru sedla, zda se nam zbytečuo, nebot jieh přinášejí v hojné míře
všechny módní časopisy; podame jen krátký návod. jak by si pracující
sama sedlo dle vlastního vkusu upraviti mohla.

Protože ma sedlo alespoň částečně k tělu přiléhati, musíme se tedy
i zde velkosti osoby říditi, pro kterou šiiome.

U velke ženské košile činíme, že sedlo ma rozpnutí od ramene
k ramenu ');/, tedy 50%; čím menší košile, tím menší rozpnutí.

My zde popíšeme přistřihovaní sedla pro velkou ženskou košili.
Neneseme si na papír (nebot jest nam dříve zhotovili střih) 50% a vy
tahneme čáru; toto jest rozpnutí od ramene k ramenu. Uprostřed na
měříme do bleubky, jak hluboký bychom udělaly výstřih u jednoduché
košile, tedy zde 97..

Njní si naměříme po obou stranách na čáře, jak velké chceme dělati
náramky. Náramky dělávame vždy u košil ozdobných menší, tedy 6%.

Nyní zhotovíme výstřih pro krk spůsobem, jak u kosile dvouklínové
bylo povědíno, pak naramky 17- do ztracení k rukavku sestřihnenie.
Tvar sedla si vykreslíme, řídíce se osobním vkusem. (Viz tvar střihové
přílohy D.)

Zde ovšem jakož i při přistřihování rukávkn každé dívce nevyhnu
telno jest„ aby se alespoň poněkud znala v kreslení. sice jinak nebyly by
tvary úhledné.

lído nema jistou ruku v kreslení a vycvičené oko v měření. lépe
když si zvolí již nákres a střih sedla, jakýchž dosti už za našich dnů
je v oběhu.

Popis našeho návodu jest podan více pro úplnost dila a pro roz
měr sedla.

Rukávy.

O rukavku si budeme pametovou, necht si již mu dáme tvar jaky
koli, aby vždy klínek obudšel V, celé délky.

Přistřihnutí o výkres rukavku jest sedla jednodušší, a lze obe spíše
provésti i méně zručné pracovnici.

b) Šití košil ozdobných.

Již při přistřihovaní jsme k tomu poukázaly, kterak toto pole jest
rozsáhle. že nelze nikterak ho vyčerpati, zde není alespoň žádných tak
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přísně určitých pravidel, aby od nich úchylek nebylo; zde rozhodují více
vkus, móda ano i národní kro

Máme přerozmanitých tvarů náprsenek, sedel e rukávů, a rovněž
lak můžeme i různých ozdob upotřebit; od nejjednodušší ozdoby, jež
sestává jen z prostých ozdobných stehův a švů, pokračovati lze ku
ozdobám sestávajícím z různých složitých vzorů prošívaných, kroužko
vaných i vyšívaných; můžeme voliti pro ozdobu vlonu. krajka i po
dlínku. avšak jen s mírou vždy si počínejmež. Přehánční v ozdobě košil
bývá někdy i směšné, a pak si pamatm'me. že není všechno, co pracná
neb drahé, také vždy krásne.

Košil ozdobných rozeznáváme dva druhy a sice: jednyl kde se
zdobí obyčejně pouze přední. prsní strana košile. a druhé. kde máme
zletních sedel. jež ku košili přišívúme.

Prvnější jsou jednodušší druhých a také se obyčejně jen zdobívají
záhybkami, nebo kroužkováním, méně vyšíváním.

Promluvíme o nich nejprve.
Šití podolku zůstane si u všech košil stejné, nechi si je košile

sebe ozdobnější.

Košile ženská a náprsenkou.

Šití košile této rovná se úplně košili kterékoli zpředcházejícíeh,
jenom že na přední straně zdobíme košili záliybkami. po obou stranách
routřihu. ale často ani rozstřihu neděláme; pak jsou záhybky skutečně
již jen pro ozdobu.

1. Nápreenka. rozsti—lhnntá.

Na náprsenku rozstřihne se přední půle košile uprostřed od zhora
dolů V, celé délky. nn přlč pak po šířce vytáhneme nit po obou stranách
a rozstřihneme až k poslední zůhybce, nikdy ne dále; pročež dobře jest
nejprve jen málo rozstřihnout a teprve slřihati. když jsme si nitě na
celou stranu náprsenky v_močítaly.

Nejprvnčjší záhyb. který šijeme a k němuž si nitě táhneme, jest tak
zvaný přední plíh, do nějž se pak všijí dírky pro k'noílíky. Tento
plíb dělává se u ženské košile na pravé, u mužské pak na levé straně,
a sice následovně: naměříme si od kraje rozparkn 1'/._.% a vytáhneme
nit po délce náprsenky, odtud pak odměříme B-kráte po 11- a vždy
vytáhneme nit; pak uložíme na líc po prvé po první niti, po druhé, po
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poslední : vytahnatych nití. po dvou prostředních vytažených niíích plíh
vyšlepaieme. a aby se nám při štepovaní nepošinul. dříve jej středem
prostehujeme.

Chceme-li dělali více zahy-bek, můžeme také předni plíh jiným
pruhem plátna nastavit.

Nyní začneme skládali zahybky, buďto uzoankó neb také širší, se
smvajíce jo \" rozličné skupinky, slřídajíce také úzké se širšími. Seřadůní
záhybek zastavujeme vkusu pracovnice; jen k tomu dlužno hleděli, aby
při velké ženské košili od předního plíhu až do polou náramku měřila
náprsenka s košilí alespoň 257..

Draha strana šije se podobně jako první, jen že široký zdhyb se
na rob obruhovým stehem přišije.

Po levé símnč šijí se zahybky od zdola. na pravé od shora. aby
ležely proti sobě.

Jsou-li obě strany upraveny. položíme vyšlepovaný plíh přes plíh
druhý a seswhujeme je dohromady.

Dole pak 27- vysoko od jednoho perloveho švu až ku druhému oba
dva plíhy přes příč společně vyštepujem, vždy nahoru a dolů píchajíee;
chceme-li. můžeme ještě po obou stranách ušíti k vůli větší pevnosti sponky.

Pod náprsenkou nahcřeme přečnívající dolejší stranu košile V,?
od kraje v řasničky, od jednoho konce záslřihu až ku druhému. načež
nit přitáhneme, košili zdrhneme v řasničky, v_vškrtáme, pak je stejně
rozdělíme, a sice tak, aby dosahovaly od poslední úhj'bkj' strany jedné,
až ku poslední sírany drahé. Můžeme nyní řasničky ku náprsence lehkým
obšívaeím alehem přitáhnoati, avšak nesmíme je snad až na náprsenku
přišíli. Naprsenka takto připravena všívá se pak dole do pasku.

Všívaní napraenky do ptaku.

Pásek seslřihneme si 17. široký o dlouhý tak, jak naprsenka jest
široké; na založení po všech stranách přidáváme zvláště.

Pro sloh perlový vytahueme si po obou stranách od krajů po délce
čtvrtou uit, je-li plátno příliš tenké, tedy patou.

Máme-li pasek připravený, přistehmic se na košili lak. aby polo
vička šířky jeho kryla napr—senku,a druhů polovice řasničky.

Ku naprsence přišíva se stehem perlovým. řaaničky se do pásku.
jak znám:: už, všívaly; chceme-Ii, můžeme pak ještě pasek po vyložené
niti atehom perlovým ku řasničkúm ušíti. Po obou úzkých stranach při
šíva se pásek ku košili stehem smyčkovacím jako u dírky.
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Spodní pásek zřídí se něco málo užší svrchního. tak aby dosahoval
po druhé síranů (tedy na rub košile) od jednoho švu až ku druhému,
pásku svrchního. Pásek tento přišívd se slohem obruhovým. žádný však
steh nesmí az na líc proniknouti.

Pásek kolem krku.

Při šití pásku kolem krku řídíme se úplně košilí jednoduchou
v řasuičky zdrhnutou, s tím rozdílem. že pásek nesešijeme. nby tvořil
kruh, nýbrž zůstane pruhem, n teprve pak s košilí se spíná.

Pásek obnáší, jak známo, délky 90%. Co se úpravy a ozdoby
jeho týče, volmež kterýkoliv z předu již udaný.

Je-li připraven, rozdělíme jej na čtyry stejne díly, v první a po
slední čtvrti připevníme si jej uprostřed nn náramek. Protože 'l. pásku
jest 22 '/,7-, košile pak měří napřed od plíhu do prostřed núrnmku
257- . musíme hned za zdhybkami něco málo řasuiček nnbroti &nrovnati;

na zadní straně sebeřeme košili 7,7. od kraje. o sice ne od náramku,
nýbrž nčco níže, tam kde výstřih již je rovně po niti střihu, v řnmičky,
kteréž pěkně \'yěkrídme, všudy stejně rozdělíme. při čemž ovšem nit..
jížto jsme řneničky nabírnly, tak napneme. aby se rovnnln délce pásku.
Košili pak kolkolem do pásku nastehuieme. Jak se dále pásek všívA.
netřeba opakovali. jeslit to již dříve povědíno.

Zbývá již jen povčdíti, kolik dírek ušijeme pro zapínání. Obyčejně
dčlúvúme tři; dvě z nich ve stejné vzdálenosti od sebe v svrchním plíhu
po délce, jednu puk rovněž tak daleko, ale po šířce do pásku; hledrne
vždy k tomu. aby byly ve stejné od sebe vzdálenosti.

2. Košile : nerozeti-lhnntou nápraenkou.

Nežli nápreenku začneme, musíme si stnnoviti, jakého tvaru má býti;
může n. př. býti dole buď rovná, jako by byla pro zapínání, bud zakulacené,
buď v několik úhlů vybíhající. může míli podobu srdcovitou a j. v.

Rozhodly-li jsme o tvaru, n máme-li již i výstřih kolem krku' no
neseme si tvar vyhlídnutý tužkou nn rub košile (kontura), a protáhneme
nit, abychom i na lícn_ viděly, kam až smíme prneovati.

Núprsenke tuto bývá mělčí núprsenky pro zapínání, u velké košile
nejdelší 207: .

Tvarem řídí se také její ozdoba. Skládáme v stejných rozměrech
od sebe budto zůhvbky, buď skupinky záhybek, nebo opčt skupinku zú
hybek a mezi to vložku :; vyšíváním. nebo mezeru prošijeme ozdobnými
stehy n t. j.
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Ozdobená a ušitá náprsenka se ucrozstřihaje, ale při každé záhybce

po čáře uakresleuého tvaru pevně zapošívá.
Pracnější, ale také krásnější jest. když po naznačeno čáře náprsenku

rozstřihneme, pak na podolku řasničky nabořemc, vyškrláme, stejně roz
dělíme a všijome.

Že zde řasuičky opět přes celou náprsenku stejně jsou rozdělené,
není třeba ani snad podotýkali; jediný jest vyjmutý tvar srdeový, tu jest
lépe necháme-li uprostřed 5 až 67- hladký kus bez řasničck a tam pak
jméno vyšiiome.

Co se týče šířky uáprseuky, jest nutno býti velice opatrnými,
abychom snad záhybek příliš z husta. neb snad opět příliš z řídka ne
našili. čímž by výkroj kolem krku buďto byl příliš malý. nebo zase
příliš velký.

Od prostředka jednoho náramku až kn druhému má měřili košile
velká nejméně 457

Zde hlavnč jest nám říditi se jemností látky; čím tenčí plátno,
tím více lze záhybek provésti. poněvadž možno pak skládati je co nejúžcji.

Tolik o košilích ozdobných s náprsenkami.

Košile se sedly.

O tom, že nutno, abychom si tvar sedla dříve určily, než košilové
klíny můžeme sestřihnouli, bylo již při přistřihování promlnveno; žo
však dobře jest, když si tvar sedla dříve z papíru zhotovíme. k tomu
chceme nyní poukázali. Chceme-li sedlo pouze v_všívaíi, přistřihneme si
jen střihu přiměřený kus plátna. na němž si tvar sedla obkreslíme ale
nevystřihujeme. až když jest sedlo vyšito.

Ještě více třeba je střihu při sedlech, která chceme sestavili z roz
ličných vložek & záhybků; tu si dříve, jak střih žádá, seřadíme částku kn
částce. řídíee se vždy tvarem sedla. aby celek byl slušný a neodchyloval
se od zvoleného tvaru, jak si jej přejeme.

Taková mosaika bývá přerozmanilá a lze při ní švadlenč ukázati,

má-li vkus a krasocit. \
.Je-Li sedlo připraveno, selříhneme si košili. jak při přistřihování

bylo povedíno. _

Nyni nabíráme košili v řasničky.
'U košil, kde jest tvar sedla jen zaokrouhlený, prost všech výběžků.

nabíráme řasničky i '; předu i ze zadu stejne po celé šířce košile 107
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od paží vzdáleně, která se vyškrtají, stejně rozdělí a všijí. Jinak se to
má u košil se sedly tvarů jiných. Co jsme pověděli o řaauičkách ná
prsenky tvaru srdcovitého. platí i zde pro sedla tohož tvaru i skoro
všech tvarů jiných. Uprostřed zůstuvíme totiž na přední straně 6—61
hlndký kus bez řaaniček, odtud pak po obou stranách je nabíráme až
101- od paží vzdáleně.

Pak si počínáme jak shora povódíno; na zadní straně nabírají se
vždy po celá šířce.

Majíee takto i košili i sedlo připraveno a rozměřeno. spojíme
obé v celek.

Hladká sedla, jejichž povrch se ani nezdobí, ani z částic neskládá,
mohou byti z látky dvojité. což se doporučuje. že je košile pevnější.

Přlšivánl sedla lm košíll.

Přiaívání sedla ku košili může se dvojím způsobem provésti; hud

přišiváme aedlo bued ku košili o spodom puk dáváme pásek, aneb při
šijeme pásek 1 ?- široký steliem perlovým dříve kolkolem na sedlo tak

daleko od kraje, aby druhy kraj pásku nevyšitepovaný na kraj sedlu při
léhal. Všívujíce sedlo. přišlváme pak druhý kraj pásku stehem perlovým
ku košili; ovšem řasničky se vždy dříve všívnjí n krajem sedlu pak na
rub zapošíváme.

Abychom dále se rozepisovnli o tom, jak se sedlo vstohujc ku
košili. ncuznáváme m nutno. jwt to totéž jako všívání košile buď do
pásku kolem krku, buď do náprscnky; dlužno totiž nit s řasničkami tak
napnouti, aby okrej košile úplně se shodovul s okrajem sedla.

Hladké sedlo zdobíme kol výstřihu u krku kraječkou. nebo zoubky.

"Druhy těchto a podobných košil jsou rozmanité a fantasie má zde
volne polc. Nelze nám šířiti sc dopodrobna o rozličných spůsoboch střihů
i ozdob a upozorňujeme naše čtenářky na múdni listy. které přinášejí
ob čas všelike tukové výmysly střihů u ozdob, jakých móda si vytvoří.
Jsou to pak již více košile přepychu a pro podobné výtvory fantasie
někdy bezuzdné nelze stanovili nikdy pravidel.

Podáme ještě střih košile s tilkem :) popis košile s náramky zvlášt

ními. Posledního druhu lze doporučiti též pro spravování, když je -ho
ření část košile, což zvláště na rumcnou bývá. vetchá, tu se náramky
nnstnví n opraví, při čemž lze i celý hoření kus dáti nový..
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Košile s tílkem.

(Pi-íloha D.)

Slřihú se jako obyčejná.
Na obou hořejěích koncích podolku vykreslí se čtverec 127- a

naznačí se písmenami A,
A a B ohraničují hořejší úhly.
Od úhlu A odměří se úhlopříčně 57- a nakreslí se oblouk od

úhlu B k úhlu D. prolínající bod 57.. Dle oblouku se dvojatč na
sobě ležící plátno \'j'střihne.

Na šikmé straně, kde byl klínek sestřižen, přibývají u úhlu D
27., které se při vystřihování oblouku rovně prostřihnou.

Tílko.

Tílko stříhá se v jednotč s rukávy.
Střih upravíme si nejprve na papír. a pak jej na plátně ob

střihujeme.
Delka obnáší 30%. Odmčříme si na papíru 627- šířky a

601. délky. '
Tuto délku přcložíme v půli a kus takto přeložený obnáší 30%

délky a 627- šířky. Šířkn na přeložené straně rozdělíme na 4 díly
(15'/, “L). qujní díly tvoří rukávy s náramky a střední díly výstřih
u krku. Od naznačení krajních čtvrtic odmčří se po délce 107- a vy
kresleme na středních čtvrtinách obdélník čítajíce po šířce 31%. které
jsou délkou obdélníku. Šířka jeho jest 10 7..

Od doleních úhlů tohoto obdčluíku odměříme na výšku i na šířku
7%. Nyní od doleních úhlopříčně 37.. Provede se oblouk od 77.
kdruhým 71., protínající hod 87..

Kminí čtvrtě obnášejí 307- délky a tvoří rukávy a podpaždí. Na
rukáv odměří se od shora 167- a zbývajících 14?- zůstane pro pod
paždí. Na rukávu nahoře odmčří se 27— od kraje; od bodu 2% vy
kreslí se šikmá čára k bodu 167- k dolu trochu zaokrouhlená.

Pro podpaždí odmčří se od kraje dole 6'/.7-.
Od tohoto bodu vykreslí se obloukovitá čára k bodu 167— oblou

kem do vnitř.

Od hodu 67,7- odměří se po útku 47.. a od tohoto bodu 41.
po osnově 147.. Vykreslí ee obdélník mající 41 “1- délky a 147- šířky.
Poukazujeme na vyobrazení.

Úhly naznačí ee písmenami A. B, C'. D.
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A a D přijde dolů k bodům 47..
A jest. v pravo.

Od A i od D odměří se 147- směrem proti sobě; od B úhlov
příčně 5 7..

Od úhlu B a 0 na délku i na šířku 1055.

Udělá se obloukovitó čdra od bodn107- na šířce k bodu 107.,
na délce, protínající bod pěti 7x..

Dle všech ohloukovitých nakreslených čar se tílko vystřihne.
Pro přední strana rozstřihne se tílko po délce !: prostřed k upra

vení rozparku.
Upravený střih položíme na plátno dvojaw, které v půli přeloženo

jest, a kde přeložení, tam jest. pak náramek a výstřih u krku.

Siti košile s ,tilkem.

Tato košile sešijo se jako předešlé.
Nahoře se na přední půli u prostřed po osnově rozstřihne 167

hlnboko pro rozparek.
Po útku rozstřihnou se na každou stranu 4%. Skaždé strany

uděla se zahyb 37- široký, který se však pruhem platna 47- širokého
podloží. Pruh položí se na rub košile & přišije se zadním slohem. Na
líc se obrátí a v_vštopuje. Spodní zdhyb se též podloží a obrubovým
awhem přišije. Vrchní zahyb přeloží se přes spodní a všije se do páska.

Tílko.

U tílka se oba přední záhyby nastaví.
Pruh 7 % široký se zadním stehem na ruh přišije. na líc obrátí

a tak dle nitě založí, aby byl stejně široký, jako zúhyb u košile.
Pod paždí se rukav zápošvem sešije. a lemuje po libosti.
Výstřih u krku zdobí se tak, jako rukáv.

Přlělvání tílka lm košili.

Tílko se k rubu 7'I- kolem založí a přišije se ku košili takto:

Pod paždí tílko připne se na košili tak, aby byl šev jeho na
prostředním švu klínkn košile.

Každá přední polovice se na 4 díly rozdělí. Na první čtvrt od
zahybů začínajo, pak na třetí a na čtvrtou čtvrt se tílko nastehaje;
druha čtvrt se do řas nahoře a též k tílku naslohuie.

šum mnich nnel m. (sm.) 7



_93_

Zadní část košile se na tři díly rozdělí. První a třetí díl přiste
huje se hladce a prostřední nabeře se do řas a též k tílku přistehuio.

Hladké části se přištepují a řasy ošiií se obrubovým stehem.
Na rub přišijc se knloun; dole přišije se obrubovym stehem po

předešlých stehách.
Nahoře se u samého kraje přistehuie a dle tčchto stehů se na líc

štepuje; může se však také jen obrubovým stehem přišíti.
Při stehování sc kaloun pod paždí do úhlu založí.
Na vrchním záhybku ušijí se na tílku dvě dírky po šířce a na

košili uprostřed záhybku jedna po délce.
Po druhé straně se přišijí knoílíčky.

Košile se zvláštními náramky.

Na tuto košili mohou se upotřebiti zbytky plátna. Jsou—likratší
než délka košile žúdú. nastavíme náramky.

Ze zbytků nastřihneme na košili obvyklým spůsobem, & rozdílem
tím, že a délky odečteme, co obnášejí náramky,

Na náramky ustřihne se obdélník po osnově 21% dlouhý a po
útku 127- široký; délka se přeloží v půli, ale nerozstřihne.

Obdélník naznačí se písmenami A, B. C, D
A a B ohraničují stranu nerozstřiženou a C a D rozstřiženou.
Od A na pravo na přeloženém kraji '/a (4%) se odměří, od R

v levo též na přeloženém kraji 1%.
B odměří se V. (2 V, %) a nakreslí se obloukovité čára

od bodu 47: k bodu I); od 17- u B též obloukovitá čára kbodu

27, nad 0 a z tohoto bodu šikmá čára k bodu D. Obě obloukovitě
čáry kreslí se obloukem do vnitř.

Dle těchto dvou obloukovitých čar a jedné šikmé se náramek
z obdélníku vystřihne.

Dle ného upraví se ještě tři, protože jsou náramky dvojité.
Takto utvoří se nám výstřih zakulacený; přejeme-li si míti košili

do čtverhrann vystřiženou, střihneme náramek takto:
bdélník náramku budiž 207— dlouhý a 107- široký. Náramek

tento jako prvý je 7,dvojité látky.

Šití košile se zvláštním! náramky.

Košile ae sešijo a obroubí jako předešlé.
Náramky se na sebe dva a dva přisteh'ují 37. daleko od kraje.
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Svrchní se na kosých stranách do vnitř 71- od kraje založí &
nu košili přištepují tak, aby okrouhle vystřižená struna přišla ke krku.

Spodní náramky se také založí u obrubovým stehem přišijí. až na
21. od průramku.

Výstřih u krku může se nyní po libosti tím neb ouým z výše po
psaných spůsobů lemovnti, uno volno také košili ozdobiti náprsenkou.

Při všívání rukávů naskytuje se zde malá odchylku od pravidla.
Spodní nárumek se totiž nepřišívá současně s hořením. ale zapošívá se
jím po rubu.

Košile mužská.

1. O košili mužské vůbec.

Košile mužská, nt menší ot větší. vyžaduje v každém ohledu mno

hem více pozornosti n obezřelosti jak u přistřihování, tak i při šití. než
košile ženská. Není to juko při košili ženské, kde uni jediná částka
přes oděv uevyčnívá; nnopnk. zde límec, uáprsenka i manžety zůstanou
nepokryty, & vyžadují vždy, uby slušně přiléhuly, u tudíž vždy s největší
pílí zhotoveny byly.

Jako u košil ženských. tak i při mužských máme určitá pravidlu,
jimiž nám jest se při přistřihování *říditi; avšak jsme lou rudou každé
pracovnici. aby si přece pokaždé opatřila určitou míru tčln.

Tato obezřelost neuškodí nikdy, poněvadž lidé při stejné výšce tělu,
jsou přece rozličné silni a náš systém jest více jen středem obébo.

2. 0 brani miry.

Míru beřeme na tělo takto:

a) Délku podolku; &) delka rukou pro rukávy; c) objem rukou
pro pásek; d) objem krku; 3) délka od ramene k rameni pro sedlo;
[) náramek od krku přes rameno; g) polovinu prsou až pod paždí.

Náš rozpočet má základní míru svou, n proto žádáme, aby pm
eovnico, jež podle míry těla by se řídily, úchylky od systému si sumy
upmvily. kde by se rozpočet náš s mírou tělu nesrovnával.

3. Druhy mužských košil.

Košil mužských rozeznáváme dva druhy: košile se sedly & rukávy
klínovými čili francouzskými. u košile !; náramky u rukávy obyčejnými,
do nichž se vsuzují klínky.

".
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Prvčjěí spůsob košil & také i novější. proklestil ai avon áhledností
dráhu. že za naší doby úplně zdomácněl.

Košií spůsobn druhého a také zaslaralejšílio, nosí nyní buď jen ti.
je! neehtí se odloučiti od něčeho, čemu po léta byli navyklí, buď ře
meslníci, jejichž svaly při práci se mocně napínají a jim je volnosti
třeba. jako: zámečníci, kováři & jiní. Šijí se tak noční košile.

4'. o přístřlhování košile mužské ae sedlem.

Části košile této jsou: podolek, rukávy. manšety. sedlo
a límec.

I při košili mužské jest nám délka košile základem pro další při
stříhování, od nížto si odvodíme ostatní poměry všech částí košile.

Délku košile třebn nám znáti; k vůli rozpočtu poměrův i látky.

Podolek.

Delka košile se určí výškou osoby. pro níž áíti máme; největší
košile mužské se siřikávají 907— dlouhé.

Známe-li délku košile vezmeme plátno, které nejprve zurovnáme a
vyřovnáme (viz košili ženskou), pnk nnměříme si po délce plátna 2 kusy,
zde po 907- (viz příl. střih. E).

Tuío delku košile podržíme již celým popisem, a na záklndě jejím
provedeme rozpočet ostatních částí.

Délka určuje šířku košile, a sice je pravidlem, že se šířka rovná
vždy délce: tedy 90%; bndmež who pamětlivy již při kupování plátna
na mužské košile a volmež 90 ?- široké.

Přední stranu košile zdobíme na dílu prsním. Ozdebu zoveme
nápraenkou.

Náprsenkn může býti dvojí:
V případě prvním hned na podolku ušita, uneb také zvláštní. Při

pravíme si ji takto: vyhledáme polovici šířky podolku nnhoře s předu,
odtud puk vytáhneme nit až do polovice dálky, nikdy méně, spíše o 17
více, kvůli pohodlnějáímu oblékání, tedy zde 45% až 467., načež
rozstřihueme n pnk plíhy á záhybky tak dlouho Skládáme. až měří šířka

cele náprsenky jen "'/, tudíž 607- délky (viz příl. střih. E).
V druhém přípnde vystřihneme uprostřed ze šířky V, plátna také

až do polovice délky a pak zvlúátní náprsenkn nnšíváme.
pásku, do něižto náprsenku i řnsuičky všíváme. promluvíme

později.
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Rukávy.

Délka rukávu obnáší “], z celé délky košile, tedy 607.. protože
jsou však nyní nejvíce dlouhe manšety voblibě. můžeme přistřibnoutl
rukávy o 2 až 37- kratší, tedy 57 7..

Naměříma si po dálce plátna 57 “n. uit po šířce vytábneme & po
niti rozstřibneme.

Šířka kusu plátna takto na rukávy připraveného, rovná se šířce
košile a délka obnáší */,.

Jelikož další přistřihování rukávů úzce s maušetou souvisí. přikro
číme hned k popisu přistřihování manšet a pak se vrátíme teprve k šik
mému rozstřibnutí rukávů.

. Manžeta.

Šířka manšety obnáší '/, délky rukávu; rukáv má délky 607..
tedy manšeta 30%. — Z této šířky dáme 'l, na délku, méně však
nikdy, spíše až o 27- více, tedy 10 až 127..

Přistřibujeme následovně: naměříme po délce plátna obdélník, je
hožto dvě delší strany po 307- a obě kratší strany po 127— měří.

Takovýchto obdélníků nám třeba čtyř. protože každá manšela se
stává ze dvou kuna.

Přeje-li si někdo. aby byly manšety tuhé, přistřibuouti musí
z látky Floridas. která se zvláště dobře škrobí, ještě dva obdélníky,
které se pak vždy jeden, mezi dva a dva z plátna přistřižeuá vloží.

Tyto obdélníky se rozličným spůsobom sastřibují , čímž manšety
nabývají rozličných tvarů, (viz příl. stř. F).

Nejobyčejuější spůsob manšety jest, že úhly po rovnoběžné čáře
obdélníku zakulacené seatřihneme; ovšem jen po jedné straně, nebo také
v těchže úhlech trojúhelník sestřihneme, aneb docela tamtéž malou výseč
kruhovou do vnitř uděláme.

Abychom více otom pojednávaly, neuznáváme za potřebné. jelikož
toto sestřihováuí jest jon výtvor vkusu jednotlivce.

Vrátíme se však nyní k “rukávu zpet. nebot nám schází ještě
šikmé rozstřihnutí rukávu.

Routřlbnutí rukávů.

Když jsme kus pro rukávy ustřižený kraji k sobě přišily. polo
žíme sešitou látku, aby šev položil se uprostřed na polovici šíře kusu
pro rukávy, jež bývá i polovice šíře plátna. (kde bývá přeloženo).
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Takto jsme si připravili rukáv pro rozstřihnutí a celá síře obnáší
nyní 457..

Objem cele manšety jest 30%. přeložímc-li ji v polen, jako jest
rukáv ve dví přeložen, měří 15%.

Nyní namšřlme na rukáv \: úhlu do šířky tolik. kolik obnáší man
šeta. aby dobře rukáv k manšetš se hodil; přidáváme však vždy o 27
k vůli lemu & několika málo řasničkám více, tedy 177..

V protilehlém úhlu uděláme totéž, načež od jednoho bodu ke drn
hému šikmo rukáv přeložíme, a jest-li že přeložením povstaly tah upro
střed šev přetíná. můžeme po naznačené čáře rukáv rozstřihnouti.

Rukáv měří na jedné straně 17%; strana tato přijde k ruce dolů.
na druhé pak 287- a touto stranou všije se do průramku.

Rukávy se zvláštníml klínky.

Je-li plátno přílň úzké, vsadí se do rukávů zvláštní klinky.
Plátno na rukávy přeloží se kosou tak. aby úzká strany byly

367- široké a rozstřihnes
Klínky musí obnášeti e'l. délky rukávu šířka dle potřeby.
Slřihnou se zjednobo obdélníku, který se koson přeloží, aby úzké

strany byly jen 17: široké
Připomínáme, aby se rukáv od klínu vtémže směru, jak šikmá

strana klínu naznačuje. sestřihl dolů k rukonm.

Rukáv nesmí býti dole širší než 177..

Sedlo & límec.

0 přistřihování sedlo a límce řekneme povšechně, že šířka obou
dohromady dá délku košile a sice takto: "', připadají na límec a “I,
na sedlo; límce by měřil zde 407-p, sedlo 50“,.,

Ovšem přidáváme u jednoho i druhého nejméně 27- k vůli zapo
šívání a srážce plátna; myslíme tedy vždy na čistou šíři.

Sedlo.

Na sedlo potřebujeme dva obdélníky a ty přistřibujeme: naměříme
po délce plátna 527.. odtud vytáhneme do šířky nit 127- a odtud
opět nit vodorovně zpět ku kraji. Nyní střiháme po niti a takto jsme
ustřihly jeden obdélník. Právě jako tento, ustřihnemc i druhý, načež
je na sebe nastehuj

Vidíme zde,že šířku obdélníku obnáší '„ délky, nebot z 12 při
padají 2";- na zapošití. jak jsme již pravily.



—103—

_ Nyní odměříme si polovičku délky obdélníku a vyznačíme bodem,
načež jej v půli přeložíme.

Polovinu tuto rozdělíme si na tři díly a pak sestřihujeme náramek.
Po straně jedné, jež je pak hořejší, sestřihneme dvě třetiny krajní

šikmo až ku znaméuku. Znaménko si uděláme do šířky obdaníku shora
na 57— hlonbky. Můžeme také odměřiti do šířky polovinu 67s je-li třeba.

Takto utvořili se nám náramky. Obyčejně měří delka náramku
eestřiženěho 16 už 177..

Sestřihnuvše náramek, střiháme \ýkroj sedlu ke kra.k
V přeložení v naznačené polovici, rozměříme si šířku obdélníka na

3 díly, z nichž má každý 4' I..
Na hořejší slmně sedlu nakreslíme si nyní výkroj pro krk od první

třetiny šířky až k náramku. Výkroj musí tvořiti poněkud nesprávnou
výseč kruhovou. Nakreslený vykroj sestřihnome

Na vykroji sedla mnoho záleží. má-li košile kolem krku dobře

pndnouti. Jest nám dbáti toho, aby v_j-kroj sedla nebyl příliš hluboký,
nebo by límeček pak v zadu odstával a napřed škrtil.

Takto jest sedlo střiženo, aby úplně padlo a přilehlo, (viz příl.
stř. F). sešijeme šev uprostřed vykroje ke krku o několik nití více
zabírajíce.

Límec a pásek ke krku.

Límce rozeznáváme dvojí: překládací a stojaté.
Jedny i drahé sestávají ze dvou částí a sice: z límečku a pásku,

do nějžto se límeček všívá a obojí jsou vždy z dvojnásobně, ano límeček
často i z trojnásobné látky; střihnon se tudíž pravidlem vždy dva a dva
na jednu košili.

Vyměříme si nejprve objem krku a pak teprve možno nam určili
si rozměr límce. Na pásek dáváme o 57- více, na čítá objem krku.

Nebeřeme-li míru, čítá pásek u límečka po našem rozměru '/,
délky košile, 407- n 27- , které přidáme, tudíž 42%.

Límeček řídí se v míře páskem. Pamatuimež si. že pásek musí
býti delší límce o 6%.

Toto platí pro oba _drnhy límců, jinak se to má ovšem svýš
kou. Kdežto u stojatých límců, pásek 2 a límeček ještě jednou tolik:
47., dohromady 6?- měří, číláme u límce překládaeího na výšku právě
tolik jedině pro límec. Pásek měří 27- méně, tedy 47- výšky.

Tato míra platí jen pro límec prostřední; kdo chce, aby špičky límce
přehrnutého přes košili vyčnívaly, musí límeček přistřihnouti ještě vyšší;
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Abychom se ještě více o límcleh rozepisovalil neuznáváme za vhodná1

jelikož se u pánů tvar a střih jejich tak často mění, jako u nás kroj šatů.
Přistřihneme si k nim jako u manšet obdélníky po délce plátna,

délky a šířky výše uvedené, co se pak tvarů samých týče, zdatavují ao
vkusu pracovnic.

Přílohu naša střih. F podává od každého spůsohu jeden znej
jednodušších. '

Většinou se nyní stříhají límce ku košilím zvláště a košile se ukončí
u krku pouze páskem, na který se límeček připíná.

Tu slřihnemo taktéž dvojnásobně látky v šířce 4“„ & dálky jak si
žádá rozpočet.

Pásek jest ku předu užší, proto se musí obdélníky sestřihnouti.
Ze šířky odměří se na krajích 17,7- a pásek ponenáhlu sestřihna

v dálce asi 11%.

Pásek k uápraenee.

Pásky ku náprsence střiliáme 27- široké, protože se s každé strany
zakládají; co se délky týče. řídíme se náprsenkou.

Motýlky.

Ku klínkům do rozparečků dolů, jímž se říkává běžně motýlky,
přistřihneme čtvereček za půl rozparečku velký, 7',", 7., nehoí celý roz
pareček měří ',l. délky, tedy 15%. Čtvercěek rozstřihneme na dva
trojúhelníky.

Ze všeho, co jsme až dosud uvedly, vychází na jevo, že na jedno
duchou. velkou mužskou košili jest zapotřebí 3'í plátna, 907- širokého,
: něhož ae 180%- odmčří na podolek. 607- na rukávy, ze zbytku pak
se po osnově přistřihují ostatní části.

Má-li pak být košile ještě delší než 90%, o to musí býti
vice plátna.

Košile mužská v každé velikosti, ai pro muže. ut pro chlapce, při
střihuje se na základě těchto udaných rozměrů. Výhledáme i určíme ai
dálku košile a pak rozpočítáme ostatní poměry, nuebo beřeme míru na
těle, jak bylo udáno a řídíme se mírou.
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5. O přiatí'ihovini košile mužské : náramky.

a) Podolek.

Přistřihuiíee na tuto košili, odmeříme si po délce plátna dvojná
sobnou délku košile a tam ustřihneme; nesmíme tedy k této košili míti
dva jednotlivé kusy, neho zůstává celistvá.

Máme-li pak routřihnouti napřed ku náprseneo, naměříme si dříve
od obou průramků do šířky košile po 207- (tam kde košile jest. v půli
přeložena) ostatní pak čast. košile mezi oběma naznačený-ma body po niti
od jednoho bodu ku druhému rozstřilmeme.

Pak počíname si jako u košile prrčjší.

h) Náramky.

Pro náramky ustřihneme po niti dva obdélníky. jejiehžw delší
att-any 207. a kratší 127.. měří. Tak zvaná srdíčka do náramků jsou
obdélníčky, které po delších stranách 8%. po kratších pak 4% měří.
Musíme přistřihnouti čtyři, poněvadž ku každému náramku po dvou jich
jen! zapotřebí.

e) Rukavy.

K této košili. pravily jsme, dávají se obyčejně rukávy s klíny. Při
střihují se takto: Naměříme i nstřihneme po délce plátna kun jako ku
prvějším, jen že jej \“ polovici po délce složíme. tam nit, vytáhneme a
rozstřihneme.

Takto máme dva jednotlivé kusy na rukávy.

d) Hunky do rukávu.

Klíny jsou dva po niti střižené čtverec, které měří na všech st.m
núch '/, délky rukávů, tedy zde 12%.

s. šm mužské košile.

a) Podolek.

Po krajích osumauýeh délkv košile rozdělíme si lůtknk„po oboustranách na šest dílů; '/. délk) (157—) nechame na rozpareč
Od konce druhého nechame l'j, šestiny, nebo-li 'i'. celé délky

pro průramek a ostatní se ohnitkon sešije.
Dole se podolek úzce obreubí ne V,?— šířky.
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b) Vůívání klínků (motýlků).

Každý trojúhelník založí se na všech třech stranách na 3'.
Na příčné straně trojúhelníku naznačí se polovička bodem a vrchol

trojúhelníku přeloží se k bodu, avšak jen ku založení.
Klínek položí se na líc košile a jehla vpíclme se do vrcholu troj

úhelníku a do úhlu rozparečku; odtud přišije se klínek po obou stra
nách obniíkovým atehem ku košili až k naznačenómu přeložení.

Nyní se klínek obrátí k rubu a bod na polovičce klínku připevní
se špendlíkem na obnitku košile : přišije se kolem obrubovým stehem.
Rovné strany klínku musí býti po niti na košili přišity. (Viz přílohu E).

e) Náprsenkn.

0 rozařihnutí podolkn pro náprsenku bylo již povědíno při při
ntfihování.

Náprsenky dělíme na dva hlavní spúsoby: náprsenkn v košili
všitá a náprsenka vsazená

Nápruenka v koáíll všlíá.

Náprsenko tato podobá se v podstatě své náprseneo při ženské ko
áili. arci s rozdílem, že je delši.

Plíh vrchní pro dírky knoílíkove se šije při ní vždy po levé straně,
kterou také vždy šijeme napřed. Připomínáme, že jsme v_vtklijiž pra
vidla této náprsenky při přistřihováaí mužské košile.

Ozdoba náprsenky podléhá vkusu, módě a zálibě osobní. Zdobí se
záhybknmi. jak bylo popsáno při košili ženská, jež se buď ve skupinky
skládají, & bývájí proryvány úzkými proužky vyšívání, nebo se mřížkou
zdobějí.

Šijeme-li na takové náprsence samé úzounké. drobná záhybky. vy
bývá nám často mnoho plátna do šířky.

Tu si pomáháme zvláštním ukončením této náprsenky širokou zá
hybkou. zvanou ukončující, která se tak široce založí, abychom získaly
potřebnou šířku prsou. Tento záhyb je pevný a pěkně sluší.

Náprsenka všitá v koáili se také vždy jen skládá ze záhybek, jiný
druh ozdoby se vylučuje.

Náprsenkn vsazená.

Náprsenka vsazená může být buď hladká, bud záhybkami zdobená.
bud vyšívaná.



—107—

Když jsme si na košili. jak při stříhání povčdíno. 'l, ze šířky vy
střihly, připmvíme si náprseuku.

a) Hladká. 

Pro hladkou náprseuku uatřihneme si kus látky. tak dlouhý, jak
dlouhý je rozstřih na košili & široký 14%. To jest polovice náprsenky
pro jednu strunu. Pro druhou stranu ustřihneme takovýtéž kus.

Tyto dva kusy bull“ zůstanou prostě hladké. buď se \'yšívqií na
nich vhodné vzory. Vyšíváme-li uáprsenky, nerozstřihnjeme obu kusy od
sebe, až jsou vjšity.

Pak hladké kusy pro náprsenku sestřihujeme, ob_vměly tvar úhledný.
Při vyšívaných položíme oba kusy lícem na sebe, á pak po jedné straně
dlouhe, kde nejsou dírky vyšity, sestřihujeme je od shora dolů zaokrou
hlené, aby dole bylo šířka 0 17- vetší. než obnáší polovice šířky vsaze
ného kusu náprsenky.

Šířka nahoře 147., tudíž dolu 87.. (Viz přílohu E).
Tvar zaokrouhlení může být libovolný.

b) Se uáhybkami.
Pro tuto náprsenku střilinem kus širší a sice tak široký, abychom

mohly založili si tolik záhy-bek. kolik si přejeme & náprsenka pak obná
šela míru šíře výše uvedenou. Záhybky skládáme po libosti u sestavu
jeme si je také ve skupinky.

Tato náprsenka se nezakulncuje.

Pl-Išívání vsazené náprseuky.

Dlouhou. rovnou strunu náprsouky položíme ku rozstřihu košile
po délce jeho, aby líe náprsenky ležel nn rubu košile, pamatující; si
při zakulacení kusu, že širší strana patří ke krku. užší dolů. Oba kraje
spojíme zadním švem pevné, pak náprseuku obrátíme nn líc, ve švu vy
škrláme hladce, přislehujeme ji na košili. aby se pěkně uapnula, rovně
ležela & se nekřivilu, sice by se při žehlení krčila.

Pak po krajích rovných na 7,7- ode švu perlovj'm stehem ná
prsenku i s košilí prošijeme. Po krajích zaokrouhlenj'ch založíme ná
prsenku do vnitř na 17... a na 7.7— od kraje taktéž ji přišijeme ke
košili atehem perlovým.

Pro ozdobu prošívá se někdy ja.—ští.-jcduou stehem perlovým.

Takto se vsazuií náprsenky obou spůsobů, jak hladké, tak i zá
hybkove.
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Aby nšprsenka hladká ve škrobení byla tuhou. vklšdš se dvojí
silnš látka pod vrchní, Flor-idos nebo Domestic zvaná.

Střihneme si dva kusy této látky, jak útvar nšprsenky vrchní, ale
užší o 27.. Všechny tři kusy napneme rovnými stranami k sobě a při
stelmeme, aby lštka nšprsenky přišla na vrch. načež šijeme, jak bylo
udšne výše.

Spodní kus přišívšme ke košili takto: Na košili si nakreslíme tvar
náprsenky, řídíce se mírou nižších dvou kusů, a pak ji vystřihneme
zkošile. Nyní spodní z obou vkládaných kusů naprsenky přišijeme ku
košili pevně. Vrchní mlprsenku přehneme přes druhý vkládaný kus, aby
chom 27., oč je větší. přehnuly přes něj. Šev spodního kusu & košile
založíme kn předu, zahnutou náprsenku s druhým kusem přeložíme přes
šev a na 17— od kraje přišijeme slohem perlovým.

d) Vsazeni naprsenky do pasku.

Náprsenka, st ušitú v košili, at vsazená, přišívú se na části do
lení k podolku pomocí pasku.

Lze nam provésti tuto práci dvojím spůsobem: buď že košili se
beřenlc vřssničky zdrhovoné. bud' ve skládané.

Při řnsničkšch zdrhovaných počínšme si lak, jako popsšno bylo
při núprsence ženské košile; pročež se neopakujeme a poukazojeme
k onomu popisu.

Také se na jiný spůsob pásek takto všívš: Když zdhybky jsou
předním stehem prošiLy, rozdělí se část. na polovici a pak se tyto
nsbeřou.

Jsou-li upraveny, připevní se polovička naznačenš ku polovici
svrchního zóhybu a řasy se přistehují ku košili řídkým ohnilkovým ste
hem tak, aby kroje pouze k sobě dosahovaly o se nikdy nepřesahovaly.

Pásek se naslehuje joko předešlý a přišije.

Sklšdaué řasničky se takto opět všívdií:

Přebývqjící část košile pod naprsenkon složíme ve čtyři řasy: dvě
složíme od levé ruky k prave, dvě od pravé ruky k levé. tak že se nn
rubu u prostřed založení jejich setkává.

Šířka musí se přispůsobiti šířce núprsonky, načež se přišívš pšsek
jako při spůsobn prvém, jenže urci se řasy nevšívnjí dříve. ale hned se
přišívají perlovým stehem k pásku.
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e) Poutko.

!( pásku se přiěívá také poutko ze dvojité látky, do něhož vši

jeme dírka knoí'ííkovou. Poutko se vloží mezi pásek & řasničky pod
velký plih.

Tvar jeho je libovolný, jen když vybíbá ve špičku tupou, pročež
se k dolenímu konci tak seslřibuie. Délka jeho je asi 67. a šířka 47..

Někdy se stříhá již při pásku a pak je širší nahoře, ale dole
musí předce vybíhali v lupou špičku. Tam se pak věije dírka knoíííková.

() Sedlo.

Dvojnásobná sedlo si nejprve 21- od kraje kolkolem prostehujeme.
pak spodní díl sedla na ramenou a v zada po rovné straně po síebování
na rub, a přední část pak taktéž na ramenou a vzadu, avšak 'I',
od kraje na rub založíme.

Než-li můžeme laklo připravené sedlo na košili stebovali, musíme
si i tuto dříve ktomu upraviti a sice následovně: Připneme vrchní plíb
nápraenky přes spodní. (lak jak se bude později košile zapínali); nyní
ai položíme sedlo na náprsenku výkrejem jeho kol krku taktéž k bo
ření části náprsenky. aby střed výkreje sedla do středu svrchního plíbu
napadnul a připneme ie

Výkroj sedla kolem krku naznačuje nám při správném položení
jeho na košili už budoucí výkroje náprsenky, která by zde obnášela
8'/,7-. Tam, kde nám nyní náramek sedla po obou stranách výkroje
začíná. naznačíme body na košili. Nyní sejmemc sedlo. odmčříme po
obou stranách na průramku shora, když jsme dří\e košili s předu i ze
zadu pospolu urovnaly, 3 až 3'/._.7-. a odtud pak znenáhla ku nazna
čeným bodům po obou stranách náprseuky košili sestřihujeme.

Pn'é ještě, než sedlo přišiváme. změříme, zdaliž dírky na nápr
sence, anebo polovina plíbu jejího směřuje kolmou čárou proti švu sedla,
nebo proti polovině jeho. Nejde-li šev sedla kolmo proli dívkám, odstává
košile od krku a nelze pak více odpomoci leto vndě.

Nyní teprve sedlo ku košili naslehujeme takto:
Položíme si košili náprsenkou k sobě a od "označených bodů po

obou stranách náprsenky, náramky sedla na líc košile ve směru ku prů
ramkům nastehnjeme a 2 ,. od kraje stehem perlovým přiůjeme. Uvi
díme nj11í, že nám po každé straně kus podolku vybíhá, průměrem na
2% až 3%. Zadní rovnou stranu sedla rozdělíme na tři stejné díly.
ode dvou pokrajníeh lřelin však přidáme po l$l- ku prostřední, tak že
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tato jest vždy 27- větší předešlých. načež ohč pokrnjuí třetiny tak da
leko od kraje průramku na zadní straně přistehujeme, jak daleko na
ramek se předu .dosehoval. takže vybude týž kus jako napřed. Pak i
tyto dvě pokrujní třetiny sedla stehem perlovým na košili přišijeme.

Prostřední vybývajíeí část košile v řasničky nabeřeme. pčknč stejně
je urovnáme a do prostřední části sedla všijeme. Na rub košile pak
sedlo do vnitř založíme, aby se stali perlový spodem kryl, načež pak
sedlo obrnboyým stehen: přišijeme, nesmíme však naakrz píchati.

g) Výkroj ke krku 11núprsenky.

Naznačírne si bodem na předním plíhu shora do hloubky 8%,
stačí však i 7 ',l, 7- . Zde rozhoduje v prvé řadě objem krku a záliba muže.
Odtud pak nejprve tužkou nakreslíme a pak i vystřihneme úplnou výseč
kruhovou. od bodu naznačeneho k náramku jednomu, & pak zase ke
druhému. Přes přední plíh musíme však vždy po niti rovně střihati. (Viz
přílohu

Na výstřihu tomto mnoho záleží. ma-li košile dobře přiléhati
kolem krku.

h) Límec.

At již slřihúme límec Stojatý, neb pro přeložení , musíme nejprve
límeček dříve sešíti a pak jej do pásku všívúme.

Obě části límečku na sebe nastehujeme a po obou krátkých a
jedné delší straně 3%- od kraje zadním stehem sešijeme, tak že nej
delší strana nesešita zůstala. Nyní obrátíme jej vnitřní stranou ven,

ve m dobře rozložíme a pak '/,7- od kraje po těchže stranach jako
dříve stehem perlovým všiieme. Takto jsme si límeček připravili pro
Všívúní. 

Pásky i límeček si nyní rozdělíme na dva díly jejich délky a pře
ložíme je v půli. Límeček uesešitou stranou vložíme mezi oba dva pásky
a sice polovičku jeho označenou k polovičce pasku tak, aby jak límeček
po otevřené straně tak i pásky po obou stranách rovných společně tvo
řily jediný kraj.

Pak píchajíco skrze vsechny čtyry pruhy. nejprve uprostřed, odtud
pak po obou stranách lru krajům límeček k púskům přistehujeme; načež
jak po dlouhé sestehovane straně, tak i po obou krátkých stranach pásku,
B'I- od kroje lvem zadním obč sešijeme.

Nyní obrátíme pasek na líc a jestč jednou jej stehem perlovým upro
střed šířky po délce prošijeme. aby steh perlový byl po lícu límečku.
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i) Všívaní košíle do pasku neb límeěku.

anožíme spodní pasek l'/,“» nn zad. aby nám při všívaní pásku
svrchního nepřekážel; tento pak založíme 7,7- na rub.

Složíme pasek do polovice_ délky a zde si uděldme nějaké znu
ménko: budto rýha založíme, bud špendlík vpíchaeme, a pak si vyhle
dáme i polovici výstřihu kolem krku. (obyčejně připadá zrovna do
středu sedla).

“Nyní připneme svrchní panek v polovici délky '/,7- od kraje vý
střihu do košile (a to také do naznačené polovice výstřihu), načež pasek
po obou stranách od předních plíhů ku prostředku atehujeme a pak
2'!- od kraje kolkolem ku košili stehem perlovým přišijeme. Spodní
pásek zoložíme do vnitř tak daleko, aby se spodem stoh perlový jím
kryl, načež jej stehem obrubovym přišijeme.

Když není límce hned při košili, která končí u krku jen páskem.
šiieme tak. jakoby byl již límeček v pasku vsazen

Vzada a prostřed pasku přišíváme pak knoílík. aby se naň mohl
připnoati límec zvlaštní.

Pamatuimež si ještě pro vsazení pásku ke krku nasledující pravidlo:
Když je límec všit. v pasku, uděláme si tam kde končí buď záhyb,

baď znaménko. Neddme-li límec, odměříme si objem krku, a pak taktéž
na pásku po obou stranách si uděláme zahyb neb znaménko.

Znaménko připne se na prostřed dírky plíhu vrchního a na pro
střed plíhu spodního.

Co přebývá, zahne se stejně s naprsenkou a v záhybn sešije. zbyde-li
co, se ustřihne.

P tomto návodu límec i pasek vždy rovně nasazen jest a ne
kroatí se.

sme se někdy. zvláště při níiprsenkaeh vyšívaných. že spodní plíh

býva širší svrchního; ta je dobře. když se dírky dříve. než se límec
nasadí. neznamenají aneb aastřihnou, neb jsou nám mírou pro límec a
konec límce bude na plíhu spodním něco větší vrchního.

Tím se však míra kolem krku nezmění.

j) Rukávy.

Než-li se rukávy rozstřihají, musí se sešíti. Plátno se sešije ob
nitkoa do polovic na líc, do polovic na rab. Nyní se rukdv rozloží
tak, aby obnitka zapadala do rýhy plátna. jako býva přeloženo. O roz
střižení bylo již povědíno při stříhání, i přijdeme ka žití dalšíma.
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Dole u niky se pátý díl délky zaobroubí na obou stranách.
Tyto obruby se mohou také na líc štepovati a tvoří rozparek u

ruky. Od rozparku se rukáv sešívá kulatým zápošvem. Strana bez klínku
musí převyšovati strana s klíukem nn zápošev.

Rukávy se zvláštními klínky.
Klinek se přišije rovnou stranou k rovné straně rukávu, ostatní

se řadí pravidly předešlými.
Dbejme na to, aby švy nebyly na jedné straně.

k) Ochranné klinečk ;.

Do rozparečkn rukávů \'sazuieme taktéž trojúhelníčky. Střihejí i
vmuií se jako v rozpuku košile, jenže jsou o polovinu menší.

Jindy nemzujeme těchto klínečků, ale zase vrozparku všijemo
malé poutko.

Opět jindy úhel rozparku kroužkujeme.

]) lllanšety.

Na každou manáetu přistchují se dva'obdeluíky plátna na sebe;

tři strany se zadním stehen: V, % od krade sešijí &rovná dlouhá strana
zůstane nesešita.

Nyní se manšeta na líc obrátí a ve švu ostře založí.
Dole. kde se má rukáv \'šíti. založí se manžeta 7'l- do vnitř &

kolem se proatehujc. Pak se štepuje: dole. kde se má všíti rukáv do
menšety, štepuje se ve výšce 2% a kolem '/, 'Iu od kraje

na) Všivunl rukávu do mauůety.

Manžeta se rozdělí un 3 díly; první a třetí díl se na rukáv při
átepuje a do prostředního se všívují řasy. Spodní strana manáety se
obrubovým stehen: na rub po prvních stebách přišije.

n) Všiváni rukávů.

Prvá práce je zaokrouhliti rukáv v podpuždí při švu. Oba rukávy
položíme na sebe a něco málo je zaokrouhlené sestřilmeme od zdola nahoru.

Pak ruká\ složený v polovici položíme na košili, aby kraj rukávu

přesahovlal jej o 2“m; načež podle rukávu jak leží vystřibneme výstřihP

Než se rukávy \šírají, obrátí se košile na rub á rukávy na líc.
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Rukáv i průrnmek rozdělí se na poloviěku. Rukáv dá se do vnitř

košile do průmmku. naznačené polovice se na rameně na sebe připnou
a pod paždí ěev nu šev tak. aby rukáv o 17- průrnmek přesahoval
pro zápošev. '

Rukáv se nnstehuje, při čemž se pod pnždí poněkud nádrží. aby
při zapoěívání se pn'iramok ncnnkrěil. Všije se mdním swliom na ru
káv-u pod stehováním u zapošijc se. Šev jest plochý a 17- široký.

Cheemc—li přišlvati rukáv po lícu, vstehujeme ho spůsohem pře
dešlým. Košile se obrátí nu líe, průrsmek se ve stěhování ostře založí
u u kraje perlorým slehem přišije.

Záposívá se jako při prvém.

o) Dírky knoílíkově.

Dírky se dělají nn rukávech, náprsnlkn u u krku.
První dolejší dírka na rukávu udělá se na straně, kde jest klínsk.
Prostřihne se mezi ětepem u věitým rukávem po niti poděl man

šety 17.7- dlouhá, od kraje T*..

Mimo tuto dirku dělqií se na maněelě. kterou jsme popsaly. ještě
dvě dírky proti sobě, pod sestřižsnými cipky, které se zapínsií ozdob
ným knoflíksm.

V pásku u krku rozstřihnou se dírky na obou stranách proti sobě
po délce pásku. Dírka na levé straně rozstřihnc se tak daleko od
kraje, aby při zapnutí svrchní záhyb kryl spodní.

Takto se šijí, není-li pásek s límcem.

Při límci šije se jen jednu dírka po straně jedné. po druhé se při
šívá lmoílík.

U prostřed pásku bez límce přišije se knoílík.

Na náprsníku udělají se 3 dírky na svrchní straně ve stejné vzdá
lenosti asi 6'/,'L od sebe. Rozstřihnon se v středu záhybu poděl ná
prsníku.

Šijon-li se jen dvě dírky, měří se na 97- od sebe.

Na spodním záhy-bu udělají se na příč dírky proti svrchním, avšak
jen dvě hořejší.

Záhybek svrchní přiloží se na spodní a středem svrchní dírky na
značí se místo pro spodní. Doloní dírka upíná se na knoflík.

Někdy přišijí se na místě spodních dírek knoílíky.
Sm- mnýa má m. (sm.)
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p) Jmeno.

Poslední práce na košili je jméno.
Známe dva spásoby: buď se znamená, nebo vyšívá jméno na pravé

straně náprsenky vedle pásku, buď se všije dole na podolkn po pravé
má u „motýlk'uť

Šije se vždy drobně, buď v niti bílé vyšívané, buď červenou ba
vlnkon znamenane.

6. 0 šití mušaké košile a náramky.

Při této košili šijeme všechno již uvedené v odstavcích a, b. c, d,
jako při prvější.

Došedše k |:, teprva vidíme. že se zde eba spůsoby liší. Na místě
sedla vsazujeme do košile náramky.

Všívánl náramků.

Námmekvsi v půli přeložíma po délce jeho. a taktéž si přeložíme
i košili v.náramkáeh v půli. Polovičky tyto protáhuome uití. abychom
si je dobře označily. 

Obvyklé túení nitě zlálky nelze schválili. ano plátno zde nej
více trpí nošením

Nyní označenou polovici náramku stehuieme na polovici košile.
Dole ke práramku vypouštíme 2%, které nesteliujeme, abychom mohly
pak pro rukáv otvor sestřihnouti. Náramek po obou dlouhých a oné
krátká straně. která zasáhá k náprsence na V,?— od kraje založíme a
nad založením čtvrtou nit vytáhneme pro steh perlový.

Řídíce se nití taženou, přistehováváme na to náramek ku košili
po tří stranách, a přísně toho dbáme, aby náramek se hladce uapínal.
Ačkoliv netáhneme nitě v košili, předce se řídíme určitou nití, aby ná
ramek se kladl rovně. Přistehovaný náramek nesmí se lrrčiti. ani lá
hnouti sem a tam. nebo tvořili výdutek na povrchu. Pak po tří stra
nách přišijeme náramek ku košili atehem pel-levým.

Jako tento první šijeme i náramek druhý

Vsazování srdíček do náramku.

U krku v naznačené polovici náramku košili i snáramkem roz
atřihneme 8% hluboko pro srdíčko, které tam zapadnouti musí.

Vzástřihu na příč, ale pouze v náramku, ne v košili, pro
atřihncme látku na obě strany na 7,7., a odtud náramek na 7,7..
založíme do rubu.
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Dvojnásobné obdélníky srdíček v půli po délce jejich přoložíme a
vložíme v rozstřižanon část náramku mezi vsazený náramek a košili, tak.
aby polovička srdíčka, v rýze založená, zapadla do rozstřihu. Zde ihned
srdíčko k náramku pevně přistekujeme a stehem po šířce zástřihu přišijeme.

Rozstřižené a založené kraje náramku vrozstřihu jeho položíme
na kraje srdíčka, aby kraj založení po rubu setkal se s ln'ajem srdíčka,
obé přiswhujeme k sobě po obou stranách, a pak kol stehovani perlovým
atohem za čtvrtou nití je spojlu'emc.

Po rubu košili zapošíváme.
Tento spůsob je nejsnadnější. O druhých dvou, kde se buď dříve

srdíčko vsazuje do náramku a pak atehuje náramek na košili, i o tom,
kdy se dříve vsadí do košile a pak náramek přišívá. se nešíříme, po
něvadž základní pravidlo totéž zůstává.

Všíváuí límce. nebo pásku u krku.

Výstřih u krku je týž. jako při košili předešlé. jedině spůsob vší
vání límce je jiný.

Úprava límečku a pásku je tatáž.
Pásek rozdělíme na 4 díly. Dva krajní vmložení připueme do

prostřed srdíčka náramku, polovici připneme k polovici košile. Obě krajní
čtvrtě od pllhů k náramkům nastehujeme. V zadu nabařome košili v řas
ničky od náramku k náramku, ti pak pokračujeme jak už známo.

šm rukávů.

Klíny se přišijou jako při rukávu košile ženské. pak rukávy se
kijome. Rozparoček zůstává týž, jako při prvějšíeh, i klínečky ochranne
se týmž spůsobem vsazují.

Přlšívání manšety.

Koná se jako při prvéjkích. jen s tím rozdílem. že je zde více
řasniček v prostředním dílu.

Všívánl rukávů.

Průmmek si nejdříve od ramenou dolů sestřihneme, a sice od po
lovice na 27- ztraoeně, že pod paždí je výkroj pak zakulacený.

Košili obrátíme na rub. rukáv nu líc vložíme do košile a připnome

si cípek klínu ke švu pod paždí; polovičku rukávu pak nahoře do pro
střed náramku.

Poněvadž je rukáv širší průramku, naberou se nahoře řasničky.
8.
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Nejprve stehujeme košili s rukávem až k náramkům po obou stra
nách. Při náramku stehujeme rukáv pouze k náramku vsazenému. a sice
rozdělíme zbylou část na 3 díly. Dva krajní vstohaieme hladce. třetí
nabeřeme vřasuičky. Rukáv až kuáramkům všijeme zápošvem. jako
jiný; při náramkách nejprve přišíváme část vrchní. a košili zapošíváme
po rubu.

Dírky knoflíkové a jméno jako při předešlé.

Podvlékaéky.

Tato část obleku mužského zabíhá přistřihováním už více v obor
krejčovský a také mnohé hospodyňky dávají :: krejčího podvlékačky šíti;
avšak šitím i látkou patří nicméně v obor bílého prádla a radíme každé.
aby je ušila sama doma.

Kdo přeje a důvěřuje jediné střihu ln'ejčovskému. může si opatřiti
od něho střih dle míry. pro jiné podáváme zde střih.

Podvlékačky dělají se z plátna, barcheutu a křížových i hladkých

látek bnvlnčných. .
Na jeden pár zapotřebí jest látky 1.86'1'. široké 90%, protože se

stříhá jedna nohavice do druhé.
Plátno k přistřihování nechá se přeloženo po délce, jak se oby

čejně složené v závodu koupí.
Střih na podvlékačky nejprvé si upravíme z papíru. zkusíme ho a

pak teprve kladouce střih na látku obstřihujeme.
Délka obnáší 140%. & rozměří se na tři díly; první krajní díl

jest 38% dlouhý, druhý 367- a třetí též 3652.. '
Od posledního bodu 36% odméří se po šířce 17%. od druhého

bodu 36 ?- odméří se též po šířce 26%; od bodu 38% též po šířce
45 7- . (Celá šířka složeného plátna). Od kraje nahoře též po šířce 84 “7-.

Od bodu 34 7- nakreslí se obloukovitá čára obloukem zevnitř k bodu

45%, která se málo odchyluje od šikmé čáry.
Od bodu 45 % nakreslí se čáru až k bodu 17 “7- protínnjící bod 26 7- .
Tímto jsou vykresleny zadní nohavice až na klíuky.
Na klínek odmčří se 347.: na jednom konci odméří se 127- a

na druhém 27— po útku. Od bodu 12?— odmšří se po osnově 4% se
atřihue se klínek po šířce trochu obloukovitě zevnitř až ku kraji. Od
bodu 27.. sestřihne se šikmé až k bodu ti?-.

' Nohavice přední střihají se proti zadním tak, že nejmenší šířka
předních přijde k nejširší části zadních.
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Zadní nohavice ryměřovaly jsme na osnových krajích. přední vy
měříme na přeloženém kraji.

Délka nohavice přední také je HD?. a rozdělí se na tři díly.
První díl obnáší 37 7-, druhý 36 7,7- a třetí také 367,7..

Od posledního bodu“ 36 7,1— odměří se po šířce 17%, od dru
hého bodu 367,7- odměří se též po šířce 26%. a od bodu 377- též
po šířce 45%. Od kraje nahoře odměří se 80%. Od bodu 30?
nakreslí se rovná čára po osnově 257- dlouha; od bodu 257- po šířce
do vnitř odmčří se 27- a od těchto 2% uděla se obloukovitá. čára do
vnitř k bodu 45%.

Od bodu 45% vykreslí se čára k bodu 17 7- protínaiíci bod 267- .
Nohavice zadní i přední střihnou se dle nakreslených čar.
Límec sestava : dvou dílů. Délka 457.. šířka je na jedné straně

137. a na druhé 17%.
Střihnou se dva kusy na obě polovice límce. Límec se po délce

přeloží. tak že jest jedna strana šikmo a jedna rovna.
Při přeložení jedna strana trocha přebývá a ta se sestřihne.
Kladouee tyto střihy ua látku, dbáme, aby nejmenší šířka předních

přišla k nejširší části zadních, a střih ležel rovně podél krajů, buď osno
vanych. bud přeložených. stranou svou rovnou.

Klínky střiháme po osnově, kde je míra 347..
Límec i kliuky střilnšme ze zbytků vystřižených.
Přejeme-li ai kratší nohavice, zůstáva týž rozměr na 3 díly, aby

hořejší měl o 27- víec. Šířka ae neměníva, poněvadž menší lidé bývají
silnějšího těla.

Šití podvlékaček.

K zadním půlím nohavic přišijí se nahoře klínky rovnými stranami.
Širší konec patří do zadu.
Přišijí se zadním stehem a zapošvem; klinkem se zapošíva.
Pak se sešijí nohavice zadní 5 přední půlí dohromady; nejprve se

šijí se rovné strany zadním atehem a zapošvem.
Dole zůstane 15 7.. neaešito pro rozparek. Šikmé strany aešijí se celé.
Dole se nohavice obroubí.

Ušité nohavice aešijí se k sobě a. aice od přisazených klínků vzadu;
klínky zůstanou nesešity pro rozparek. který se obreubí. Nohavice ae
šijl se přes obloukovitý výstřih až k přednímu rozparka.

Je-li látka tanka, udělá se plochý široký zapošev, je-li ailuú. se
šijí se nohavice zadním stehem a přes šov přišije ae kaloun.
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Nyní se přední rozparek na pravé straně úzce zaobroubí a na levé
straně udělá se tak široká obruba, o co látky přebývá.

Levá stran rozparku přeloží se přes pravou na 17- a na rub se
přes toto přeložení přišije pásek usi 37- dlouhý kolem obrubovým stehen
k vůli pevnosti; na líc se proětepuje.

Všíváni do límce.

Než se podvlékačky všijí do "ch, udělá se několik záhybků.
U předního rpzparku udělá se záliybek 17,7. hluboký ka předu

obrácený; ostatní se vzadu založí do menších záhyhků. Také se mohou
podvlékačky nabrati do řas a stejně dle límce rozděliti.

Límec se po šířce na 7,7- založí, rovnou stranou po délce položí
se na líc podvlékaček a přišije se hustý-m zadním atehom. (Široká strana.
patří ku předu).

Je-li límec po líei přiěit. přeloží se k rubu, založí se na 7"l
a přiěiie se obrabovým atohem. Po stranách se límec obnitkou aeěije.
Límec se proštepuje 17- nad ušitím.

Vzadu udělá se na každé straně uprostřed límce kulatá dírka.
Těmito provlékae se tkanice k zavázáni. Napřed na levé straně udělají
se v límci po délce d\'ě dírky dle velikosti knoílíku. Na pravé straně
přiě'tií se knoílíky. Dole u nohavic přišijí se tkanice k zavazování.

Spodky ženské (vzadu k stahování).

(Z oboru obsti-ihování)

. Spodky zhotovují se z plátna. bnrchánu a širtinku. Na jeden pár
zapotřebíjest l'/ 80% látky. široké sev.—go“..

Nejdříve si také přiatřihneme střih z pnpíru.
Délka je 907- a rozměří se na 2 polovice délky. (Každá polo

vice délky obnáší 45%).
Dolejší polovice rozdělí se na 3 díly, (každý díl obnáší 15%). a

na třetím díla dole na kraii po šířce. která též je 907., na 4 díly.
z nichž dvě prostřední čtvrtě nám dají šířku nohavice. Každá čtvrt
měří 22 V, 1.. Poznamenáme si první A, druhou B, třetí C a čtvrtou D.

Od B a C odměří se na výšku 7%; od první třetiny délky na
šířka 207- 8 od druhé třetiny též na šířku 12%.

Nakreslí se obloukovilá čára od bodu li a C, protínající hod 77- ,
bod 20%. bod 127- až k bodu 457..
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Dle táto obloukovitě čáry se papír po obou stranách vystřlhne.
Hořejší polovice nohavice_má dva výstřihy: přední a zadní.
Nejdříve se upraví přední.
Hořejší polovice rozdělí se nu šířce i na délce na tři díly; třetiny

délky i šířky jsou stejně veliké (157-0.

Od první třetiny shora na šířce kreslí se rovná čára přes dvě tře
tiny po délce, na zbývající třetině nakreslí se obloukovitá až k bodu 45 1- .

Ku předu se spodky trochu vystřihují.
Od té samé třetiny, od které jsme začaly kreslili rovnou čáru. od

měří se 27- dolů a od nich vykreslí se šikmá čára až ku kraji.
Nyní upraví se zadní výstřih.
Od bodu 45% rozdělí se délka na čtyry díly. Šířka polovice

zadní rozdělí se na šest dílů. tedy jedna šestina 77,7..

Od první čtvrtiny nad hodem 457. vykreslí se obloukovitá čáru
(obloukem zevnitř) už kodmčřené první šestině na šířce. Dle této
čáry se zadní nohavice seatřihne.

K zadním půlím dávají ae klínky.

Tyto dělají se z látky. kterou jsme vystřihly : dolejší polovice.

Nu—rovném kraji v_vmšří se 367- po osnově a po útku na jedné
strana! 127- a na druhé 47.. Od bodu 12%- až kbodu 47. nokrealí
se šikmá čára; na šikmo čáře odmčři se od širšího konce 37- a vy
kreslí se šikmá čáru už ku kraji. Dle těchto dvou šikmých čar se
klínek vystřihne.

Límec tak zvaný kulatý jest krátký, protože přijde jen na pře
dní půle.

Střihne se buď z papíru, nebo hned z látky obdélník 427- dlouhý
a 97- široký. Obdélnlk přeloží se v půli, tak že polovice obnáší 217
délky. Obdálník neznačí se písmenami A. B, C, D.

A a B jsou na přeloženem kraji.
Od bodu A edmčří se na šířku 5%, od hodn D, též na šířku.,

51- a od bodu 0 po délce 3%.
Nyní se vede šikmá přímka od bodu 3% k bodu 5% a od bodu

57- obloukovilá čára k bodu A a od bodu 37- m obloukovitá čára
kbodu 67— nad A.

Límec musí býti veskrz 5% široký.
Dle jedné šikmé a dvou oblonkovitých čar se límec vystřihne.
Dle tohoto střihne se spodní, protože musí býti límec dvojatý.
Tímto rozpočtem řídíme se i při menším čtverci na kalhoty malé.
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Chceme-li střihali na kalhoty, položíme střih na látku, anebo pře
ložíme látku dvojuw po osnově o střibáme dle popsaných rozměrů hned
zlátky. pnmatujíce. abychom výstřihy přední i zadní sířihali jednotně
v látce.

Spodky.

Šití spodků ženských.

Nohavice se nejdříve sešijí radním stehem n zápošvem plochým.

„Dole se buď na l'/2 “7-—obrubují neb se podkládují kalounem neb
proužkem plátnu. Podkládání se odporučuje při látkách silných, obrubu
při tenkých.

Nyní přišijí se k zadním stranám klínky rov-non stranou; širší
konec k zadu. Klínkem se zaposívá. Obě nohavice se kolem zaobroubí
neb podloží. Nyní se nohavice napřed i vzadu sešijí obnitkou 127
hluboke od shora. Na pravé straně routřihne se nohavice po délce
18—207- pro rozparek.

Přední půle se všije do límce, zadní se'slohuje.
Zadní půle podloží se šikmé střiženým pruhem plátna 47.. širokým.

Na líc se pruh položí, přišije se zadním stehem, obrátí na rub a obrn
bovým stehem se přišije. V polovici se na líc zadním stehcm prošiie.

Skn tento prožitý pruh provléknou se tkunice k stahování. Proto
udělají se dírky.

Zadní podložené půle rozdělí se na čtyry díly. Na krajních čtvr
tinách udělají se kulaté dírky, ale jen na svrchní látce.

Nyní se protáhnou úzké tkániee obema otvory s obou stran zadní
Pili. vytáhnou se vždy druhou dírkou nn líe, tak že se při stohnutí kři
žují. Na krajích a před dírkou so íkanice pevně prošijí tak. aby se
jen střed stahoval.

Konce tkanie, které se dírkou v_vtáhly, se dohromady sešijí a na
ně se přišiie širší kaloun k vázání. Nyní se rozpurek kolem podloží a
v nástřihu vykronží.

Přední půle se váije do límce, který se nejdříve taku) ušije.
Na vrchní naslehuje se kolem výpustek všitý v šikmém pásku. Nu

takto upravený svrchní límec položí se spodní; na hořejší straně se
přistehuje a těsně u výpustku zadním stehen přišije.

Na ostatních stranách přiáije sc výpustek jen na svrchním límci.
(Hořejší stranu jest ta, která jest vystřižens obloukovitě do vnitř).
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Límec obrátí se na líc, nahoře prostehuje se veskrz, aby látka se
u výpustku nekrčiln; na ostatních třech stranách se límec u výpustku
zahne, aby Výpustek tvořil kraj kolem celého límce.

Do dolejší strany límce všijí se přední půle spodku; tyto se však
musí dříve nabrali do drohouukých řas.

Začnou se od levé strany k pravé až k rozparku. K vůli lehčímu
všívání i úblednosti nabírají se řasy dvakrát '„ 7- od sebe; stáhnou se
dle velikosti límce a rozdělí se stejně.

Poloviee svrchního límce připue se na líc na přední šev spodku
a límec se veskrz nastehuje; za výpustkem se hustým zadním slohem
přišije. (Stehy zapadají do rýhy za výpustkem).

(Na levé straně zvlaět pevně se přišije límec na zadní půli, kde
protaženy jsou tkaniee, aby pevně byly prošity).

Na rubu se na všech třech stranách spodní límec obrubovj'm slohem
po stebach svrchních přišije.

Na přední straně n rozparku udělá se \“ límci dlouhá dírka. po
délce a na zadní půli též u rozpuku přišije se knoílík.

Spodní sukně.

Sukně čítáme částečně k bílému pradlu, ale více patří za našich

dnů k oděvu, any se řídí krojem i šířkou šatů svrchních. Bývalo dříve
ustálené pravidlo pro šití sukeň spodních, ale nyní se mění s módou, a
nesnadno ve spisu určeném pro budoucnost popisovati přítomnost, která
“dnes je a zýtra jí není více.

Upouštíme proto od popisu a rozebírání této práce a poukazujeme
na módní časopisy, které jsouce dítky své doby s módou kráčejí ruku
v ruce, a často přinášejí střihy sukeň nejnovějších.

Hlavní, nezměněné pravidlo je, že sukně nahoře se vsazují do
písku, že se nabírají, neb skládají řasnč, jest-li že je objem sukně
pdsku větší, a k se lem sukně zdobí. Ozdoba také je v područí módy
a není dnes vhodné, co včera bylo krasne.

Jen jedine zůstáva: pravidlo krásy a vkusu, na které ne
smíme zapomenouti!

Sukně jsou rozličného druhu nyní v oblibě. Máme sukně kratke
se širokými pasy přes život., které z více ohledů doporučujeme, pak
sukně obyčejně, nebo kulaté, a sukně do vlečky.
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Kabátek noční.

Šití kabátkn ženského zabíhá více v obor přistřihorání šatů a
zrámce našeho spisu jaksi se vymyká; avšak že patří vobor bílého
prádla. pokusíme se. podati zde návod, kterak střih na kabátek si upra
viti lze.

Ustřihuemo si střih z papíru a pak teprva podle střihu obstřihujeme
si látku. Máme-li už jednou střih vyzkoušený. dobře, setrváme-li při něm.

abátek arci smí splývati poněkud volněji. ale předee musí se
přispůsobiti tělu; tím se naskymií obtíže. podati návod ku stříhání jeho;
pročež až střih si obstřihueme, kabátek zkusme, a kde by k tělu ne
slušel, jej zmčňme.

Pro ostatní spůsoby šití a stříhání kabátku radíme, aby čtenářky
naše všímaly si střihů, jakéž přinášejí časopisy modni. [ co do ozdoby
podléhá módě a nutno se jí v tom podrobiti.

Nejoblíbenější ozdoby jsou: vyšívání, krajky. podlinky, vložky. Pa
matujeme jenom na vkus a na slušnost. Neslušné i nevkusné jest zdo
bfti kabátky na předním dílu řídce háčkovanými .- neb jinak dírkova
nými vložkami.

Střih na noční kabátek.

Sestává: z předního dílu, ze zadního a rukávů, jež opět mají části
dvě: vrchní a spodní.

Přednl dil.

Na přední díl \ezmemo papír v délce 697.. v šířce 487.. Úhly
naznačí se písmenami A.

Po jedné dálce A, B, na druhé straně proti B, C a proti A D.
Strana od D k 0 rozdělí se na tři díly, každá třetina obnáší 23 " .
Od 0 po šířce odměří se 24%; což obnáší právě polovičkn šířky

a po délce k D odmčří se 37..
Od bodu 37- vykrealí se ponenáhlá obloukovitá čára k bodu 247

pro sestřih od strany.
Od bodu první třetiny. kterou počítáme od 0. odmčří se po šířce

7%; od bodu druhé třetiny též po šířce 11%.
Pak vykreslí se šikmá, málo mobloučená čára od bodu 117- až

k bodu 87:- prolínající bod 77..
Tento sestřih jest pro šev pod paždí.
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Od bodu druhé třetiny po délce R D rozdělíme si třetinu 'na 4
díly, což zde činí 67- na jeden díl, nebo k vůli počtu si 17- přimy
alíme ]: oněm 237., jež obnáší. Odmčříme tudíž od bodu 6% a zase
od D zpět 6%.

Druha a třetí čtvrt tudíž zůstane u prostřed.
Od prvních 6% odměřínie po šířce 21 “7
Od druhých 67- po šířce 191..
Od bodu 1975 k bodu 117- vykrcslí se obloukovitá čara protí

nající bod 21 “7-. Tento kulatý výstřih jest pro průrumek.
Od A odměří se po šířce 107. a po délce 772%.
Od 'l'/,7n po šířce odmčří se opět 107— a vykreslí se čtyrúhelník.
Z úhlu proti A. odměřlmc úhlopříčně 3'/,7-; od bodu 77.3 od

měří se 2'/, 7- po šířce; od bodu 2'/: udčlú se obloukovita čara k bodu
107.. prolínající bod 37,1

Tento oblouk tvoří výstřih u krku. 
Od bodu 10?- nahořc voda se šikmá čára k bodu 19% a sice:

V polovici této šikmé čáry odměří se 17- do výšky a od tohoto
bodu vykreslí se k bodu 107.. i k bodu 19% oblouk, který na obou
koncích se šikmou čarou splyne. Tento oblouk tvoří narameln

Dle všech obloukovitých čar se látka vystřihne.

Zadní dil.

Odmčří se po délce 69";- n po šírec 40"I., vykreslí se obdélník
a naznačí písmenami A, B, ,

Na papír krealínic polovičku zadniho dílu, a klademe pak střih
na latku dvojalou tak, aby rovna čára, jež tvoří střed, přišla na látku
přeloženou, nikdy ku krajům.

Na délce. která tvoří střed, označíme si A—B. na druhé straně
proti B musí býti C & proli A .

Delka se rozdělí na délce A a B na polovici; od bodu této po
lovice odměří se po šířce 297..

Od bodu 297- po délce směrem k A—D odmčří se 15%.
Od (,' po délce směrem k D 9%.
Od B odměří ae čtvrtina šířky (107.1) a od této vykreslí se

obloukovitá čára k bodu 97- pro sestřih od strany k zadu.
Od A odmšří se k B po délce 25'- a od bodu 2% též po délce

11%; od bodu 117- odměří se 247-—po šířce.
Od A po šířce 6% a od bodu 67- též po šířce 19%..
Od bodu 197— po délce dolů odměří se 2'/,.
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Od bodu 29- pod A vykreslí se obloukovitá čára k bodu 67.:
tento oblouk tvoří výstřih u krku.

Od bodu 67- vykreslí se obloukovitá čára k bodu 2'/',7-. která
se od samého směru uprostřed jen o 17.. odebyluíe. Tato čára jeet
pro náramek.

Od bodu 2 ' =?- obloukovitá čára k bodu 15 “7-protínající bod 247- .
Od bodu 15% k bodu 97- obloukovitá čára, protínající bod 29 1- .
Dle šikmých o obloukovitýcb čar se zadní díl v_vslřihne.

Rukáv.

Rukávy u kabátku bývaji buď v celosti, nebo ze dvou částí. tak
zvané loktovč.

Rukáv loktový záleží se svrchní a spodní polovice.

Rukáv uvrchní.

Pro svrchní rukáv střihneme si obdélník 58?- dlouhý a 257.
široký; úhly naznačí se písmenami A. B. C. D.

A, B tvoří jednu stranu délky a C, ]) druhou.
Od A po šířce vykreslí se 57- 41od B též po šířce 137..
Od 0 po délce směrem k D 67- a od D též po délce směrem

k 0 10%.
Od D po šířce směrem k A vykreslíme 117. u od bodu 117

po délce 27,7..
Dčlka od A k B rozdělí se na polovici.
Od této polovice odmčří se po šířce 21%. Nyní vykreslí se od

bodu 57- obloukovitá čára k bodu 13%. která se dotýká naznačené
polovice v délce 57- v rovném směru (pro loket).

Od bodu 137- k bodu 61- vykreslí se šikmá čára, jež tvoří půl
otvoru u ruky.

Od bodu 6% vykreslí se obloukovitá čára k bodu 10%. protino
jící bod 217.. '

Od bodu 107- vykreslí se oblouk k bodu 5%, protínající bod
2'/,7-; tento oblouk přijde k ramenu.

Rukáv spodní.

Na spodní rukáv udělá se obdélník 567— dlouhý a 247- široký.
Úhly naznačí se písmenumi.

- Na jedné délce jest A, B, na druhé C, D. Délka mezi A—B
rozměří se na polovici. Na této polovici odmčří se po šířce 217..
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Od A odměří se po šířce ()“/„%, od B !& po šířce 127..
_ Od C po délce směrem k D 67- a od D též po délce. směrem

k 0 107- .
Od bodu 107- obloukovitou čáru k bodu 6% obloukem do vnitř.

protínající bod 21 %;
Od bodu 67- šikmá čára k bodu 12%.

Od bodu 12% obloukovitá čára obloukem zevnitř k bodu 57,7- .
která se dotýká naznačené polovice v délce 57- v rovném směru.

Od bodu 55, 'I- obloukovitou čáru obloukem do vnitř k bodu 107- ,
která z počátku se zcela málo v_vbloubí. Dle šikmých & obloukovitých
čar se rukáv vystřihne.

šm nočního kabátkn.

Přední díly sešijí se se zadním na ramenou a pod páždčmi plo
chým zápošvom. který se někdy také na líc štepnje. Na předních dílech
udělá se zábybka 37- široká. Nejsou-li přední díly dosti široké, pod
loží se. Dole so kabátek buď výpustkem mlemuje, neb široce zaobroubí.

Rukávy se obyčejná francouzským švem sešívaií; je-li kabátek ze
silné látky, dělá se na rukávech téz plochý zápošev.

Dole se rukávy též výpuatkenl zalemují neb zaobroubí.
Než se rukávy všívují, rozměří se průramek na čtyry díly.
Od švu pod puždím ku předu jest první čtvrt; na tuto přišpendlí

se přední šev rukávu. Rukáv se nnstebuie a zcela málo veskrz nedrží.
Je-li rukáv o něco širší než průramek, udělá se pod paždím

zábybek.
Zaduím stehem se rukáv všije n ploše rukávem zapošije.
U krku se kabátek všije do pásku lemovaného výpuatkem.
Na jedné straně udělaií se čtyry dírky a na druhou stranu přišilí

se knolííčky.
První dírka udělá se v pásku a ostatní tři v záhybu.

Noční čepec.

Noční čepce nyní nejsou v oblibě, jako bývaly, a také není příliš
zdrávo oblákati je pro noc na hluvu, k čemuž více se doporučují vzdušné

sítě; přece nelze nám, abychom o nich pomlčely, poněvadž nejsou uplně
zavrženy.

Podáváme v příloze J' výkres střihu pro noční čepec, vpůvoduí
patřičné velikosti. Obstřihneme střih z látky, sešijeme části švem a vý
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pustkem, zolomujeme okraje a ozdobíme čepec kraječkou. zoubky. nebo
uzounkou podlinkou. Pro vázání přiěůeme k oběma rohům od ucha kelouny.

Jiný spůsob.

Střihdme-li povlak na přikrývku, vybydon nám sestřižené trojúhel
níky. Z těchto se sestavuií noční čepce.

Sešijeme hmny dvou trojúhelníků buď švem s výpustkem, bud ob
nitkon; rohy zakulatime poněkud pro nebo a pak „kraje kelkolem zele
mujeme výpuetkem.

Po jedné straně. která pak bude přední k obličeji, něco málo vý
pustck přileluu'rne.

Zadní kraj rozdělíme na 4 díly a na oba střední ve výšce, kterou
dle hlavy si vyměříme, aby čepec dobře zapadl a mdrhnulí přišlo k týlu,
přilijeme kalonnek, skne který. jako u košile ženské. protáhneme užší
vúznnku, kterou se zdrhne čepec vzadu. U prostřed kelounku užijeme
dvě dírky pro dvě tkaničky zdrhovací , jež po krajích kolounu pevně
přišijeme.

Na špičku sešitýeh hran trojúhelníků věijeme knoílíkovon dirku.
nebo poutko, roh se přehne zpět ku zdrhnutí. kde nad ně u prostřed
přiělly jsme lmoílík, n zapne. Čepee se kolem zdobí kroječkou & |).
Pro vázání se přišijí kelonny.



Dětské prádlo.
......

Obsahuje v sebe výbavu novorozeňátka a sestává obyčejně z násle
diúících předmětů: plen, zavináčů, povlaků na peřinky, košilek, kabátků,
knrknlek, slintáčků.

Kabátky a kai-kulky volíme raději pletené, háčkované nebo tkané.
že lépe přiléhají k tělu; ale také se áijou z látky, n. p. teplé zbarehentn,
a ozdobné.

Kabátek se vzadu váže kalounky.
Látku musí býti vždy měkká, jemná a volí se: jen bavlněná.
Pro první doby předpisují ohledy zdravotní karkulky šité z tenké

látky bavlněné, pro zimu i z barchentu jemného.
Slintáčky se taktéž pletou a háčknjí, jakož bylo už povčdíno; avšak

i šité jsou v oblibě.
_ Sijon se nejvíce ze vzorkovoného. jemného barchentu. nebo bavl

něného ripsu.

Tato výbava jest u nás obyčejná pro první ošacení člověka.

Při šití prádla dětského dbejmež, aby švy byly ploché & nikde
nellečily. Čím méně švů, tím lépe.

Plena.

Plena je čtverec.

Volíme plátno měkké, 70—757- široké, a takouž také délku
naměříme.

Čtverec obroubíme. kde není kraje osnovélio. a v rohu vyzname
náme jméno.

Zavináč.

Šijame je zplátna v délee 1807- a šířce 16%..
Kraje sestřižené obroubíme ploše; neschvalujeme jiný stah pro lem

mimo obrnbový.
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Jedna úzká strana se znbne do špičky s obou stran a tam na po
lovinu úzké kalonnky, dlouhé 607.. v přeložení jejich se přišijí.

Osušovaček.

Jesti to malé prostěradlo. do něhož se po koupeli zabalí děcko.
Obnaší l'l delky při obyčejné ěířee plátno.

Povlaky na peřinky.

Šijou se dvojí: na povlečení peřinek v kolébce a zavinovúček. do
nichž se děcko balí.

Prvější se řídí ve stříhání , čití n zdobení pravidly ndnnými při
povlakacb na velkou postel. Délka kolébky jako délka postele je základem.

Povlakn na zavinovačku.

Zavinovnčka má podobu čtverce. _
Šije se z damašku, grědlu, ěirtingn i plátna. Latky jest zapotřebí

, Lotka přeloží se v půli po délce, tak že tvoří čtverec 15%
dlouhý a 75% široký; strany po osnově se sešijí. Cyška se pak'na
l$- široko znobroubí. Od sešitýcli stran se čtvrtiny obruby obnitkon
aeěijí; na prostřední neaešilou část přišijí se tkaniee pro zavazování na
každé straně po dvou v stejne vzdalenosti.

Také se věijou do obruby dírky pro šněrování.
Tato povlačkn se ozdobuje na dvou stranách přes cíp; někdy se

cíp také zaokrouhlí.
Ozdoby jsou rozličné, ale nejoblíbenější podlinky. I vložka se

vsazuje, i krajka přišívě. i také se rob bohatě \'yšíva.
Jiné povlnky na zavinovačku řídí se více módou. a módní listy při

něěejí popisy.

Dětská košilka vzadu otevřená.

Šije se zjemného plátna již potřebovnného, anebo alespoň sopra
nébo, aby bylo měkké. Bavlněná laika pro tuto košilka se nehodí.

.Delka obnáší dvě třetiny šířky a obyčejný rozměr je 401. délka,
60%- ěířka.
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Košilka se po obou dělkách úzce zuobroubí n po šířce jenom na
jedné straně. ole šířeji.

Nyní se složí uu čtyry díly po osnově; dvě krajní ětvrlě tvoří
zadní díly u dvě prostřední čtvrtě přední díl košile.

průramky rozstřihnc se košilka mezi zadními n předním dílem
a sice '/, délky (13'/,%).

Nyní přeložíme košili ještě na polovinu u uděláme tam rybu, ko
šilku rozložíme, a od průramkn as na 37- střibneme šikmo už k tě za
hnuté polovině. čímž utvoříme náramek.

Výstřih u krku.

Výstřih u krku jest velmi mělký u střihne se současně s výstřihem
zadním.

Košilka nu čtyry díly přeložená se na 27- do hloubky v prostřed
odměří a odtud až k náramku obloukovitě vyslřibne.

Všíváni pásku ku košili.

Košilkn se rozdělí u krku nu čtyry díly a pak se vesla-z nahoře
do řas.

Košilka zdobívá se podlinkou; tato věije se nejdříve do pásků
277- dloubých a 37- širokých.

Je-li podlinku všitu, rozdělí se pásek nn čtyry díly a tyto při
pevní se un čtvrtiny košilky, řnsy se stejně rozdělí a pásek se na líc
na košili \'yštepuje a na rub obrubovym slohem přišije.

Na krajích pásku přisiie se kaloun k zavazování.

Rukávky

Délka i šířka rukávků obnáší polovinu délky košilky. Na naší
tudíž 207..

Klínky obnáší třetinu délky rukávků do šířky i do dálky.
Mají-li klínky i rukávky osnově kraje. přišijí se k rukávům obnjtkou.
Jsou-li kraje alřibuně, musí se zapošívati klínkem a ne rukávem;

nyní se rukáv sešijc, a sice 4% se sešijí & zopošijí od otvoru ruky na
líc : odtud nahoru celý rukáv na rub.

Zupošívati se musí strunou. u které není klínek.
Obruba jest l$- široká & štepuje se na rub. poněvadž se rukávek

na 27,7- od kraje na líc překládá.
Průramek obnášejíeí třetinu délky košile, vystřihne se pozuenáhla

od náramků na 17— až pod paždí.
štol. mam plul m. (Šlll.) 9
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Rukávek se \'šije jako u veliké ženské košile; oč jest širší, to se
pomalu nádrží a při zapošírúní musí se pozor dáli. aby špička pod
paždím tvořila malý klínck.

Rukávky se zdobívají kraječkou.

Jiné rukávky.

Střihneme rukáv \' délce 20% a šířce 24%.. Přeložíme v půli,
odměřjme dole k rukoum 9% a zbývající 3% šikmo sestřihnemc do
polovice delky. '

Nahoře rukáv zaokrouhlíme.

Košilka pro roční dítko a výše.

Šije se jako obyčejná ženská košile. i zdobí se po libosti.
Pěkně sluší dětem košilka atřižená v jednotě i &klínky i s rukávy.

Délku 507. obyčejná re dvou půlíeh nesestřižených přeložíme, pak po

obou stranách v šířce nahoře zastřihneme na rukávkv, odtamtud až ku
krajům šikmo acstřihnemc košili po spůsohu klínku.

Nyní košilka sestřiženou přeložímc nn 4 díly a odmčříme 97

na náramku vodorovně; odtamtud sestřihncme šikmo do hloubky 6%.
Od těchto 6% vedeme ze zástřihu čáru okrouhle přes ostatní část ko
šilky, až do prostřed. Po čáře pak střihneme.

Tím jsme vystřihly 4 cípy, z nichž dva velké se přehuou. jeden
k prsoum, druhý k zádičkám. Menší dva se přohnou přes rukávky. Do
těchto všijeme u prostřed po jedné díree a na rukárek přišijeme knoflík
pro zapnuti.

Ozdobí se kraječkou nebo zoubky i v_všíváním.

Dětský kabátek;

Tento kabátek. který pro svou jednoduchost a snadné provedení
se odporučuje. může se dělati z každé látky.

Ustřihneme kus látky 337- dlouhé a 44 7- široké, šířka jesto '/,
větší než dálka.

Z délky přeloží se jedna třetina (IPL); u této přeložené třetiny
rozstřihne se látka na šířku od obou krajů.

Rozstřih obnáší na každé straně čtvrtinu šířky (11 (l...) kabátku.



Rozstřižené čtvrtiny přeloží se k sobě a tvoří zadní díly kabátku.

Vyčnívající čtvrtiny tvoří rukávky.

Aby nabyl rukávok pěkného tvaru. sentřihne se. U ruky odměří
se 1% n od tohoto sestřihne se rukávek šikmo až pod páždí.

Nyní se kabátek no šířku přeloží, aby zadní půle byly na vrch u
rukávky ležely na sobě.

Pak se kabátek vystřihne u krku. jako a košilky.

Přední výstřih jest o Iffi- hlubší.

Knbátek lze také střihnouti 'n šíti, jako košilku, v délce přiměřené.

Jiného střihu pro kabátek nopodáme, poněvadž není žádný vhod
nčjší pro malé děcko.

Která si přeje šití složitější. nnlezne v každém časopise novějších
střihů; ale neodpornčujeme jich.

Pro dětskou výbavu jest jednoduchost nejpřimčřenější.

Šltl dětského kabátlm.

Kabátek sešívá se od kroje rukávků až přes zadní díly; zapošívá
se zadní polovici rukávku.

Zadní dílky podloží se pruhem plátna neb kalounem; dole se ka
bátek zaobroubí, u krčku se podkládá neb lemuje. Rukávky se buď za
obroubí. aneb také podloží.

U krčku provlékne se lkaniee pro stahování. a na zadní dílky při
áijí se úzké kalounky pro zavazování.

Dle tohoto návodu lze i větší dětský kabátek zhotovili.

Káhátek se zdobí u lemu rukávů kroječkou a p.

Karkulka.

Pro šité kol-kulky podáváme dva střihy původní velikosti. které oba
jsou velmi pěkné. Sestavení i sešilí je dobře naznačeno.

Karkulka se kolem zaobroubí, ozdobí kraiečkou a opatří jemnými
kalounky pro vázání. Také se vyšli-á lem korkulky, ano někdy i plochá
její drobným vzorem.

Karkulku zdobíme také růžicemi. neb smyčkami z hedbávnýeh. ba
revných vázanelt.
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Slintáčk y.

Poduti střihů je nám nemožno z ohledu na to. aby se dílo přiliš
uozdmžilo. Neuf toho také třeba.

Každý uplctouý, nebo uhúčkovuuý slintáčck, který se nám líbi for
mou, může nám býti vzorem Položmc jej na papír, obkreslemc. & střih
si obsti'ihneme.

Lem slintáčku ozdobíme po libosti, 'výkroj u krku zaobrouhime
pouze :: přišijeme k oběma rohům kulounky pro vázání.

Slintáčky z jemných látek podšíváme, a z hustých na vrchu vyšivámc.
Slintáčky kroužkujcmc, zdobíme kruiečkami, vložkami. podlinkumi

úzkými, neb jakoukoliv ozdobou lemu.



Prádlo ozdobné.
-—»—

Ozdobné prádlo jmenujeme ony předměty. kterými oblek doplňu
jeme & krášlíme.

Čítáme k němu: límečky. manšetý, ozdobné šátečky na krk, pásky.
rukávky spodní & rozličné podobně ozdoby. jakých si móda sama volí &

nastoluje pro ozdobu krku, pak čepečky ranní, ano i zástěrky ozdobně.
Šijeme-li si ozdobné prádlo samy, mnoho peněz uspoříme.

Limeěek.

Límeěkem zdobíme šaty kolem krku. Límeěek oblek ženský vkusně
doplňuje, a kde schází tato ozdoba, vypadá celek poněkud nepořádnč.

Šije se z plátna, lylu, jemných látek bavlněných i z pravých krojek.
jak si to kdy přeje vládkyně móda. Zo našich dnů je to více jen hílý
proužek, bud' méně. buď více zakulacený, nebo zašpičatělý.

Ve střední polovici 17. století byl límeček velkým pánem. který
se tak šířil 'a nadýmal, až jednoho času byl tak objemný a tak řnsně
ukládaný, že se podobal mlýnskému kolu. Za to nejspíše pykal a klesal.
scvrkal se, až je z něho dnešní skromný proužek.

Šití límeěku je snadná; práce to hrnvá, zábainá n jemumuá.
Jakož jc límeček poddaným panujícího vkusu. nelze pro stříhání :

šití zde podati žádných pravidel. Módní listy už se starají o nás. že
nám přinášejí moderní střihy o obrazce pro šití límečku.

Radíme tudíž. oby čtenářky naše se řídily těmi střihy a návody,
anebo aby si jeden kus koupily na vzor \“ obchodě módním.

Límeěky zdobíváme \'yšíváním a krojkami bohatě i prostě, někdy
také jsou hludká \' oblibě.
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Manšeta.

0 této ozdobě rukávů nelze jiného řící, než o límečku. Měla týž
osud, jako límeček; jestit už jen více stínem bývalého rukávu spodního.

Manšela musí býti s límečkem vždy jednoho a téhož spůsohu střihu,
z jedne látky, jedné a téže ozdoby, anebo aspoň s ním býti v souzvuku.
Na př. Vyšívaný límeček nehodi se kn hladké manšete, jakož i opak
je nevkuaem.

Ozdobný šáteček na krk (Chemiscltenebo Pichu).

Ku konci 15. století vešla tato ozdoba v oblibu n vkroj. když
šaty kolem krku příliš hluboce se vykrojovaly. Podncs je to oblíbená
ozdoba na šatech, byl i méně vykrojených, ano i na zavřených, jen že
útvar její se měnil & mění. “

I zde nelze dáti nám návodu jiného. než abychom se řídily do
brými vzory, jaka přinášejí časopisy módní. Kdo' umí šíti a něco už
obslřihoval, dovede snadno veškery předměty ozdobného prádla si nšíti
n střibnouti.

Pásek ozdobný.

Pásek ozdobný je pruh zjemne látky, tylu a p., 907- dlouhý a
asi 187- široký. jehož konec se bohatě i jednoduše zdobí, jak si žádá
panující vkus, bud vybíráním, krajkou, ozdobnými stehy a p.

Ranní čepeček.

Čcpec nočni popsaly jsme již.
Ranní čepeček je více ozdobou. ale vkusnou a velice pohodlnou.
Mnoho divenek touží velice, aby se už už dostaly pod čepec; ale

sotva že obrazně dosáhly čepečku. vlastním čepcčkem pohrdnjí. A přece
by toho neměly činiti.

Ranní čepeček má účel dobry, nebo okrášlí hlavu hned z rána.
prve“ než hospodyňce je lze. aby si vlasy. přirozenou ozdobu hlavy.
vkusně upravila; proto také i paničkám mladým jej doporučujeme.
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Šití čepcčkn ranního žádá si arci již zručnější ruky, vkusu ti po
zornosti; proto přece však dobře činí . která znás npruví si jich po
třebnou zásobu samu.

Arci, která nemá trpělivosti n vkusu. lépe učiní, koupí-li si \“krámě
již hotové, nebo nevkusný čepeček hyzdí, -nle nokrášlí; která však má
tak šťastnou ruku, dobrý \'kus, zručnost v šití a vytrvalost, uspoří mnohov
zhotoví-li si čepečky sama.

Krásných vzorů přinášejí veškery listy módní.



Doslov.
-..—_

Ukončujícetímto Ill. díl „Školy ženských prací ručníeh',
doufáme, že jsme probruly veškerý spůsoby šití v oboru bílého pradla.
Kde bychom snud nebyly dostihy úkolu, prosíme žn shovení. jakož i za
mírné, laskavé posouzení.

Bylof nám zúpasiti již při sepsání předešlých dvou dílů, zvláště

pak při tomto Ill. svazku. s velkými u mnohými obtížemi. .
Vadilo nam nemálo. že posud není ustálenu terminologie ženských

prací ručních.

Co se týče stránky jazykové. jevily se nám opět. obtížetím, že
nebylo tak snadno lže všudy přispůsobiti spisovný, vybroušený sloh dů—
kladnosti a srozumitelnosti popisu práce. tak že jsme přinuceny byly,
často vysloviti se ve mluvé obecné. Není to snadné popsali práci. aby

byla dobře znázorněna u čtoucí nejen porozuměl, _al'e pracovati mohl
dle popisu.

Pováží-lise,že je „Školu ženských prneí ručních“ prvé

dílo v oboru tomto, jež se vydává v řeči české dojdeme zajisté odpu
štění u prominutí ln ti tam se nuskytru'íeích vud.

I v praci samé a \e střílnách snad nebudeme se shodovali se
všemi eténými čtenářkami. jakž už přirozeno v oboru tak důležitém.
který dlouho ležel u nás ladem.

Prosíme clčné spolusestry nuše, aby laskavé veškerý střihy a roz
měry dobře posoudily a v pmktieké práci probraly. prve než to. neb
ono odsoudí. Nebývá arci všechno. co nového, vždy dobré, ale také
ehybujeme, když na starém příliš úzkostlivé lpírne. Každé nové myšlénce

přejmú průchodu volného n rozvoje přirozeného!

Prosíme snužnč, aby možné odchylky odlnašeho systému, veškerý
rady a opravy, jež směřují ku zlepšení věci, k vytříbení řeči i slohu,
byly nam dobrotivé zaslaný soukromé; každou radu e opravu mileríídy
přijímáme. Rády bychom konaly tak přípravy pro budoucí druhé vy
dení, které aby ve všem bylo dokonalé a sloužilo ke cti ženám českým,
jost přáním nušim.


