
Jak ušít povlečení se zipem + 13 skvělých triků 
Šít budeme povlečení do postýlky o rozměrech 100 x 135 cm a 40x 60 cm se 
zipem. Bude z každé strany jiné, fantazii se přece meze nekladou. Návod je 
sepsán pro úplné začátečníky, ale jakmile pochopíte postup, klidně se můžete 
pustit i do většího. Tak jdeme na to... 
Budete potřebovat: 
2 látky, každá 2 metry. minimální šíře 140 cm. 
šicí stroj 
pořádné nůžky 
pravítko nebo krejčovský metr 
křída nebo tužka 
špendlíky 
nit 
jehlu 
stehovku 
zip- buď 30 cm + 80 cm / nebo nekonečný zip o délce min. 110 cm + 2 jezdce 
(ideálně plastové na povlečení) 
  
  
TIP 1. Nejprve je třeba látky vyprat. Srazí se o 3-5 % a určitě každá jinak, takže 
byste měli povlečení křivé až ho prvně vyperete. 
Látky vyžehlíme a jdeme na měření a stříhání. Čmáráme po rubu, křída i tužka se 
vyperou. Dejte pozor na vzor, aby jste měli zip na spodní straně vzoru a aby vám 
obě látky šly stejným směrem. 
Pro naše domácí šití stačí delší pravítko nebo krejčovský metr. Pokud jste 
začátečníci nebo si ve stříhání nevěříte, nebo naopak víte, že prostě stříháte křivě 
jako já, nechte si větší přídavky na švy. V tomto návodu si tedy ustřihneme kusy 
o velikostech: 104x 142 cm a 44 x 67 cm. Pokud máte látku o šířce 160 cm, bude 
váš řez vypadat jako na fotografii. 
TIP 2. Pro rovné stříhání- při stříhání sledujte vzor. Nejprve si zkontrolujte, že je 
na látce natištěn rovně (podle okraje) a že máte látku rovně střiženou už z 
obchodu (případně zarovnejte). A pak prostě sledujte linii vzoru. Zde např. sleduji 
hvězdičky, nebo stříhám do pravého medvědího oka. Pokud máte jednobarevnou 
látku, máte smůlu. 
TIP 3. Ze zbytku látky můžeme udělat ještě mantinel do postýlky, patchworkovou 
deku nebo cokoli jiného. Návod někdy příště... 
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TIP 4. Pro rychlejší práci si nejprve všechno natříhejte, potom nažehlete, 
nastehujte a šijte. Všechny 4 části najednou. Ušetříte spoustu času přehazováním 
patek na stroji apod. 

 



  

 



Nyní si zahneme okraj, na kterém bude zip. Zde už vážně dávejte pozor, aby vám 
vzory na obou látkách seděly jak mají, tj. šly správným směrem. Zip na polštářku 
budeme dělat na straně, na peřině bude dole. 
Okraj zažehlíme. Buď si na to vezměte třeba papírový proužek, nebo opět sledujte 
vzor. Nejprve přehneme jednou cca 5-7 mm, pak podruhé opět 5-7 mm. A na 
několika místech zafixujeme špendlíky. 
TIP 5. Okraje žehlete bez napařování, vaše prsty to ocení. 
  

 
  



 
  



 
Teď si vyznačíme zip. Doporučuji používat nekonečný (metrážový) zip, který vám 
odmotají v galanterii a vy si na něj doma nasadíte jezdce a odměříte kolik 
potřebujete. Lépe se s ním pracuje, protože se dá celý rozdělat a navíc nemusíte 
být při šití až tak přesní. Pokud se šitím začínáte, určitě to oceníte. Od okraje látky 
cca 15 cm na peřině a 5 cm na polštáři. 
TIP 6. dejte si látky lícem k sobě, přehněte je na půl, aby jste měli všechny okraje 
u sebe (jako na fotografii) a pak si křídou vyznačte na všech látkách najednou, 
kde bude končit zip. 
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Přistehujte zipy. V této fázi oceníte, pokud bude zip neukončený, protože se dá 
celý rozdělat a můžete tak pracovat s každým dílem látky samostatně. Ale pozor 
aby jste jej přišili správnou stranou, zip má taky rub a líc! Pokud nemáte 
stehovku, můžete použít klasickou nit. Ale nastehování je důležité, aby se vám 
zipy při pevném šiti neposunuly každý jinak a nebylo to celé křivé a vlnité. 
TIP 7. Stehujte cca 5 mm od okraje, tím pádem se stehovka nebude křížit se 
strojovým stehem a půjde snadno vytáhnout. Také stačí udělat uzlík jen na 
jednom konci, ten druhý mít volný a šít pouze jedním vláknem- nebude se vám to 
cuchat a půjde to rychleji. 



 
Pohled z rubové strany. 



 
Jdeme na stroj. 
TIP 8. Použijte zipovou patku, bývá součástí každého nového stroje nebo se dá i 
dokoupit. Steh bude blíže k zipu. Délku stehu zvolte 2, bude pevnější a úhlednější. 
Šijte rovným stehem s jehlou ve středu nebo na kraji, jak si kdo troufne. 



 



Zipovou patku si dejte do polohy jako na fotografii. Šijeme z lícové strany cca 2 
mm od okraje látky. Šijte pomalu a dejte si záležet, aby byl steh co nejrovnější. 
Začněte u kraje zipu. 

 
Stehovku můžeme vypárat. 
TIP 9. Páráček je skvělá věc, ale postačí i nůžky. Na několika místech nit 
rozstřihněte a po kusech vytahejte. 
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TIP 10. Aby povlečení vypadalo úhledněji, doporučuji prošití zipu ještě jednou a 
to způsobem, jaký vidíte na fotografii. Šijte rubovou stranou nahoru, ohněte zip 
jako byste jej chtěli vypárat (rozevřete sklad, který jsme si zažehlili na začátku). 
Šijte už od kraje látky a přišijte sklad se zipem. Zip bude s látkou pevně spojený a 
sklad se nebude rozevírat- nepolezou nitě atd... Třepivý okraj látky bude 
schovaný a celé to bude vypadat elegantněji. Tento steh nebude vidět- látka bude 
schovaná pod zipem a v bílém zipu se bílá nit ztratí. 



 
Pokud jste pracovali s neukončeným zipem tak nasaďte jezdce. 
TIP 11. Žádný fígl na to není, musíte použít hrubou sílu. 



 
Sešijeme látky k sobě. Přiložíme lícem a šijeme od konce zipu k okraji. Pokud jste 
provedli ještě druhé prošití zipu až do konce látky, budete mít sklad krásně 
zpevněný a budete na něm mít dva rovnoběžné stehy. To není na škodu, ušetříte 
si na konci začišťování v této části. 
Začneme šít před koncem zipu (viz fotografie níže) a projedeme několikrát tam a 
zpět. Na konci zapošívat nemusíte. Šijte co nejblíže k okraji látek, po otočení by to 
nevypadalo hezky. Totéž proveďte na druhé straně. 
TIP 12. Látky k sobě sešpendlete kolmo na steh. při šití špendlíky nemusíte 
vytahovat, stroj je přeskočí. 



 
Vyměníme si patku za klasickou a sešijeme strany. Nejprve kolmé na zip, jako 
poslední protilehlou zipu. Před sešitím si to sešpendlíme a hezky srovnáme, aby 



byly obě látky napnuté stejně. Šijeme podle toho, kolik jsme si dali přídavky na 
švy, v tomto případě 2 cm. Poslední strana se bude šít cca 4 cm od kraje, tam 
jsme si dali pro jistotu větší přídavek. Raději si celé dílo od švu ke švu přeměřte a 
budete mít jasno. 
TIP 13. Před sešitím poslední strany si nechte pootevřený zip aby jste to měli jak 
obrátit! 

 
Blížíme se do finále. Odstřihneme přebytečnou látku 5 mm od stehu. 



 
A začistíme entlovacím stehem (cik cak). Délka 2 nebo 3 nebo něco mezi tím. 
Látku vedeme tak, aby nám jehla napravo píchala mimo látku, bude se vám to 
lépe začišťovat. Pokud máte overlock, je to jasná volba, ale jak na něj vám 
neporadím :). Objedeme to kolem dokola. 
Nakonec ostříháme trčící nitky, zbytky nití atd. 
Otočíme na líc, vyžehlíme a máme hotovo. 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
Děkujeme za přízeň. Snad byl pro Vás návod užitečný a hravě si teď poradíte s 
jakýmkoli šitím. Tyto úžasné látky seženete u nás - zde :) 
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