
Šitie strojových švov 

 

 
 

Milí žiaci, tento týždeň ( 11.1. – 13. 1.) sa naučíme zhotovovať 

jednochrbátovaný  a dvojchrbátovaný šev. Budeme tieto švy šiť ručne, kedže 

všetci nemáte doma šijací stroj. V škole sme sa učili, že zadný steh nám 

nahrádza strojové šitie. Teraz máme možnosť si to vyskúšať. 

 

 

Strojové švy rozdeľujeme na : 

 

 

1.Chrbátované švy  - a) jednochrbátované – je šev, ktorý sa používa na šitie   

všetkých druhov odevov. 

 

b) dvojchrbátované -  šev sa používa na šitie 

posteľnej bielizne a  pracovných odevov. 

 

 

Prípravné práce na šitie: 

 

1. Pripravíme si pomôcky: látku, nožnice,špendlíky, ceruzku, pravítko, ihlu, 

náprstok 

2. Vystrihneme si dva rovnaké obdĺžniky. Rozmer obdĺžnikov bude 20 x 10 

cm. Na toto cvičenie použijeme bavlnenú látku. Elastická látka na 

cvičenie nie je vhodná. Poproste rodičov, aby vám pri výbere látky 

pomohli. 

 

 

Technologický postup zhotovenia jednochrbátovaného šva: 

 

Jednochrbátovaný šev budeme šiť ručne. 

 

1. Kraje látky začistíme proti páraniu slučkovým stehom ( obr.1, obr.2) 

2. Diely látky zložíme lícnymi  stranami k sebe. (obr.3) 

Zopakujeme si: 

Lícna strana látky =  vrchná strana, má výraznejší vzor ako rub látky 

Rub látky = má menej výrazný vzor 

 

3. Šev si naznačíme 1 cm od okaja látky kriedou alebo ceruzkou. 



4. Zhotovíme si jednoduchý návlek s uzlíkom. 

5. Okraje urovnáme a šev zošijeme ručne zadným stehom. Zadný steh nám 

nahrádza strojové šitie. Pri šití si dávajte pozor na správne začatie a 

ukončenie šitia, aby sa šev nepáral. (obr.4) 

6. Šev rozžehlíme 

7. Obidve záložky začistíme proti páraniu slučkovým stehom 

  



 
 



Pozrite si toto video, takto budeme šiť jednochrbátovaný šev na šijacom stroji 

po návrate do školy. 

 

  https://www.youtube.com/embed/zveKixqaqRY?start=24&end=186 

 

 

Technologický postup zhotovenia dvojchrbátovaného šva: 

 

Dvojchrbátovaný šev budeme tiež šiť ručne. 

 

Prípravné práce na šitie: 

 

Vystrihneme si dva rovnaké obdĺžniky. Rozmer obdĺžnikov bude 20 x 10 

cm. Taktiež  použite bavlnenú látku. 

 

 

1. Diely látky zložíme rubnými stranami k sebe 

2. Šev si naznačíme 0,5 cm od okaja látky kriedou alebo ceruzkou. 

3. Zhotovíme si jednoduchý návlek s uzlíkom. 

4. Okraje urovnáme a šev zošijeme ručne zadným stehom. Pripomínam, že 

pri šití si dávajte pozor na správne začatie a ukončenie šitia, aby sa šev 

nepáral. (obr.1) 

5. Po prvom zošití šev rozžehlíme 

6. Po rozžehlení si šev  priložíme lícnymi stranami k sebe (obr.3) 

7. Od kraja látky opät zošijeme šev 0,7 cm zadným stehom (obr.4, obr.5) 

8. Šev je zvnútra začistený  proti páraniu  (obr. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/zveKixqaqRY?start=24&end=186


 
 



Zopakujte si tieto pravidlá: 

Pravidlá ručného šitia: 

 

1. Pri šití musíme   mať pracovisko upravené tak, aby sme mohli sedieť 

vzpriamene a hlavu mali mierne  predklonenú.  

2. Ľavú nohu máme  preloženú cez pravú alebo naopak. Vhodnejšie je 

keď si nohu vyložíme na vyvýšené miesto na podložku až 40 cm vysokú. 

3. Ľavou rukou držíme materiál opretý na kolene a pravou držíme ihlu.  

Ľaváci naopak ľavou rukou držia ihlu.  

4. Vzdialenosť šitého materiálu od očí je minimálne 30 cm.  

5. Na pracovisku udržiavame poriadok 

6. Pacovisko musí byť dobre osvetlené 

 

Úloha na týždeň ( 11.1. – 13. 1.) : 

1. Zhotoviť jeden jednochrbátovaný šev 

2. Zhotoviť jeden dvojchrbátovaný šev 

3. Zopakovať si pravidlá ručného šitia 

 

Nech sa vám darí  


