
Jak šít kůži a kožené řemínky

Šití kůže nebo kombinace látky a kůže je moc zajímavé jak ve vzoru tašky, tak i jako její zapínání nebo 
třeba náhrada části uch.....

Máte-li celokovový stroj, nemusíte se bát kůži šít.

Na kůži samotnou mají různé značky šicích strojů možnost dokoupení patek, které těžko posuvný 
materiál rozpohybují. Pokud by nebyly, bude se kůže špatně po zoubcích spodního podání posouvat, stehy
budou krátké a budeme šít téměř na místě...

 Zkuste zapátrat podle značky Vašeho stroje. 
U Berniny je to jednoznačně vychytralá patka 51, která má naspodu podešve tři válečky, které se po kůži, 
kožence a dalších těžko posuvných  a nebo klouzavých materiálech hezky válí a sunou přes ně jedna 
radost.... Nejen na kůži, ale i na samet, manšestr a další tkaniny s vlasem, kde by obyčejná a těžko se 
posunující patka vytlačila svou stopu.

Nebo patku na našívání kůže č.55-třeba aplikací s velkým rastrovým kolečkem, které odsouvá materiály 
bezchybně a zároveň můžete šít pěkně v kraji aplikace.....

Takhle jsem to vyzkoušely na pěkně silném pásku.....

Pokud budete kombinovat látku a kůži, půjde to samozřejmě snáz.

http://www.berninacentrum-av.cz/cz/e-shop/181463/c12727-patky-sici-stroje-bernina/bernina-patka-c55-na-siti-kuze-kozenky-tezko-posuvnych-materialu.html
http://www.berninacentrum-av.cz/cz/e-shop/181458/c12727-patky-sici-stroje-bernina/bernina-patka-c51-s-valecky-na-podesvi-na-spatne-posuvne-materialy.html


Určitě doporučujeme jehlu na kůži a pevnou nit, polyesterovou. Určitě ne bavlněnou, která se odírá a 
rychle ,,přepiluje“.

Koženými řemínky můžete nahradit třeba části uch nebo použít jako zapínání na tašku. Řemínek sám je 
dost pevný, doporučujeme spíše do švu vsunout než přehýbat a prošívat dvě vrstvy.

Podívejte se na nafocený postup příkladu použití a jak takový jednoduchý řemínek proměnil třeba můj 
Vak na kurzu ,,Vak (nejen) Tima Holtze ….   

Na tunýlku ucha, ve kterém už máme  vsunutou výztuž, uděláme malý asi 1cm hluboký sklad, zasuneme
do něj uříznutý řemínek s přezkou. Řemínek nebude muset tak být ohnutý a nebudeme ho všívat 
dvojitě..

 

Na stroji prodloužíme steh a sklad prošijeme. 
Potom podle libosti prošijeme ucho vyztužené 
výztuhou, kraj, který se bude všívat do švu tašky 
nebo vaku obnitkujeme cik-cak stehem.

 

Druhou možností je všít řemínek do švu, viz 
obrázek nalevo....

http://www.berninacentrum-av.cz/cz/e-shop/181352/c76716-jehly/jehly-na-siti-kuze-sila-80.html


A takhle to bude vypadat ušité..... Vak zezadu s ,,tajnou“kapsou. A vak zepředu.....

Mimochodem, jestli se Vám vak líbí, je možné kurz zakoupit.  Zašleme střih a  návod krok za krokem na 
jeho ušití.... 

V E-shopu  můžete objednat i silné nažehlovací plátno na vnitřní výztuž, Karabiny, řemínky v několika 
barvách.....

Hodně radosti při šití!

Andrea Votrubcová

avotrubcova@gmail.com
www.berninacentrum-av.cz
www.patchwork-aja.cz

Odkazy

• řemínky a karabiny
• jehly na kůži
• patka 51
• patka 55
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