
 

 

               Kabát Londýn 

 
 

 

           Střih kabátu je bez podšívky. 



 

 

Kabát s velkou kapucí, je zavinovací přepásaný 
páskem a v zadním díle má středový šev s 
rozparkem. Tento kabát je jednoduchý na šití, 
ramenní švy jsou mírně spadlé a díky tomu je 
všití rukávů jednoduché, jako třeba u trička. 
Kapuce je součástí předního dílu, proto kabát 
ušijí i mírně pokročilé švadlenky. Na kabátě jsou 
obdelníkové našité kapsy. 

Doporučuji:  

VŠE CO ŠIJETE SI PŘEDEM ODZKOUŠEJTE 
-sešijte velkým stehem na 1jehlovém stroji nebo 
nastehujte stehovkou (speciální nit na sešívání v 
ruce) a vyzkoušejte na své postavě. 

 

Doporučený materiál:  
 vlněné látky, flauš, softshell, jeans/denim, 
pletenina, teplákovina 

Spotřeba materiálu: 

 2,90m/140 pro všechny velikosti 34-52 



 

 

     Velikostní tabulka : 
           

     velikost   prsa      pas       boky 
            34                 84-87           69-73         94-97 

            36                 88-92           74-78        98-102 

            38                 92-96          78-82        102-106 

            40                 96-100         82-86       106-110        

            42                100-104        86-90       110-114 

            44                 104-108       90-94        114-118 

            46                 108-112       94-99        118-122         
            48                 112-116       99-104      122-126 

            50                 116-120      105-110     126-130 

            52                 120-124      110-114     130-134   
  

Doporučené přídavky na švy: 

1,5 -2 cm ramenní, boční a rukávové švy.  
1cm do zadního průkrčníku, průramků a 
rukávové hlavice.  
Do krajů předních dílů včetně kapuce přidejte 
2cm na šev, pokud kraj chcete 2x zahnout.  
Další možnost je kraje předních dílů olemovat 
šikmým proužkem včetně kapuce a tam se šev 
NEPŘIDÁVÁ. 



 

 

1,5cm na boční strany kapes a 3cm na vrchní 
stranu kapes 
1cm na pásek ze všech stran 
2-2,5cm do délky kabátu a délky rukávů 

Drobná příprava  
nitě, jehla č.80, 0,5m/3cm vlizelínového proužku 

Stříháme: 

 Přední díly včetně kapuce 
2x přední díl včetně kapuce 
V horní části předního dílu jsou na střihu 
nakresleny 4 čáry a to stejné je na spodní části 
kapuci. Při stříhání přiložte kapucu s 
naznačenými 4 čárami k přednímu dílu ke 
stejným čtyřem čarám a stříhejte kapucu 
současně s přední dílem. Je to díl dlouhý 150cm.                                                                                                                                                                 

2x zadní díl                                                                                                                                                    

2x rukáv                                                              

2x kapsa , 2x poutka (10x4 cm) 



 

 

Pásek                                                                                    
délka pásku 1,5m u velikostí 34-40 

délka pásku 1,8m u velikostí 42-46 

délka pásku   2m u velikostí 48-52                         
Šířka pásku 10cm+švy -hotová bude 5cm. 

PŘI STŘÍHÁNÍ PŘIDEJTE PŘÍSLUŠNÉ PŘÍDAVKY NA ŠVY. 

Šití: 
Doporučuji: 
po vyzkoušení kabátu, každé sešití švu vyžehlit a 
obnitkovat. 
Švy můžete místo obnitkování, začišťovat 
šikmým proužkem. 
Myslím tím, až když víte, že daná velikost vám 
sedí na postavě. 

Začnete sešitím zadních dílů 

1. sešijete zadní středový šev od č.3 k č.6 -
rozparku 



 

 

2. vyžehlete rozparek k levé straně, obnitkujete 
švy a rozparek prošijete z lícu, aby se 
neotáčel.  

Kapsy 

3.do rubové strany v horní části kapsy, nežehlete 
3cm pruh vlizelinu 

4.sežehlete horní kraj kapsy za 3cm a zbývající 
strany za 1,5cm do rubu 

5.prošijte horní část kapsy za 2,5cm 

Přední díly 

6. na přední díly si našijte kapsy, jejich umístění 
je na střihu naznačené nebo si sama vyzkoušejte 
kde vám kapsy nejlépe sedí. 

 



 

 

Prsní záševek na předním díle 
7. záševky jsou na střihu od ramene k prsnímu 
bodu  
-sešijete prsní záševek 

8.sešijte kapucu a obnitkujete  

9. sešijte ramena přední a zadní k sobě od č.1 k 
č.2 a zároveň přišijte kapucu do zadního 
průkrčníku ( krku) - šijete po předních dílech od 
č.1 k č.2 a dále pokračujete v šití k č.3 ( to je 
střed zadního dílu a střed kapuce) 
- šev si obnitkujete nebo začistíte šikmým 
proužkem 

Rukávy 
10.přišijte rukávy ke kabátu 

Boční švy 

11.sešijte boční švy včetně rukávových švů 

Začištění předních okrajů 

12.pokud jste si přidali na šev 2cm, tak přední 
díly včetně kapuci dvakrát zahněte a prošijte 



 

 

13.jestli jste si nepřidali při stříhání na švy, tak 
přední díly včetně kapuci olemujte šikmým 
proužkem 

Délky 

14.zažehlete a prošijte délku na rukávech a 
délku u kabátu. 

15.kabát celý vyžehlete. 

16.ušijte pásek a poutka. 

17.přišijete poutka ke kabátu v oblasti vašeho 
pasu. 
 

Další inspiraci jak co šít najdete na YouTube: 
Modní střihy  

Máte chuť přidat se ke skupince stejně nadšených žen, 
které šití baví?  

Přidejte se do skupinky na Facebook:  

Modní střihy -ve skupince najdete rady ke střihům od 
Modních střihů :-)  

Instagram: modnistrihy.cz 
Připravila Monika Svatá 

 www.modnistrihy.cz   TEL.731 212 448  



 

 

 


