
JAK UŠÍT EMPÍR JAKO OOP 

S. Šťovíčková, Rodina24 z. ú. 

Materiál: 

 Bavlna, ideálně prostěradlo apod., bude se stále vyvářet – po každém 1 použití 

 Tkaloun na vázání 

 Gumičky do rukávů 

Střih: 

Jednoduchý, takříkajíc rovně a doprava. Uvedený střih je výsledkem několika jiných variant, hlavně 

co se týče rozměrů, postupně jsem zvětšovala, ale je nutné, aby oblek padl každému, malému i 

velkému, tenkému i silnému. Rukávy podrží gumička a jak padne není podstatné. 

Rozměry jsou bez přídavku na švy. 

 



Postup: 

Stříhání: 

Osvědčilo se využít pevné okraje látky jako dolní okraj obleku a jako okraj zadních dílů – ušetří se tím 

začišťování, nic není třeba zakládat. 

Zadní díly jsou různě široké, aby byly přes sebe. 

1. Nejprve stříhám zadní díly, oba najednou, látku si pevnými okraji položím přes sebe, ten 

jeden 8 cm delší (respektive širší). 

2. Přední díl – látku přeložím středem předního dílu, šetřím látku. 

3. Rukávy – látka mi většinou nestačí, rukávy mívám z jiné látky, nebo je i nastavuji. A zase 

stříhám tak, abych využila pevný okraj a ten mám dole na rukávu – pak použiji na tunýlek a 

nemusím zakládat 2x. 

4. Šikmý proužek – na obšití kolem krku, také mi nevychází, zbytky jsou malé, řeším tak, že si 

posešívám z více kousků. Obšití šikmým proužkem není nutné, klidně je možné jen obšít 

entlem. Jak ho vyrobit – látku složit šikmo co nejvíc to jde (úhlopříčka) a na té úhlopříčce 

střihnout pruh široký celkem 4 cm (už ho máte jednou přeložený, tak jen 2 a po rozložení to 

jsou 4). Pro skládání šikmého proužku je nejlepší použít žehličku, ale jde to i přejet nehtem. 

Když máte ustřiženo, tak každou stranu ještě jednou složíte doprostřed a zase buď žehlit 

nebo přejet nehtem. Po tomto složení máte připraveno k našití, výsledkem je pruh 1 cm 

široký. 

 

Šití: 

1. Sešít ramena 

2. Našít rukávy – ještě nesešité, označit si střed rukávu, ten přiložit k ramenu, chytit špendlíkem 

a přišít celou šířku rukávu. 

3. Pak to sešiju celé najednou od rukávu až dolů – začínám krajem rukávu. Párkrát se mi stalo, 

že jsem měla jinak dlouhý přední a zadní díl – je to jedno! Nechávám tak. 

4. Pak to celé entluji – možná to není úplně nutné. 

5. Založit rukávy – asi 2 cm, pro navlečení gumy nechávám mezeru v tom prošití – neprošiji až 

k sobě. 

6. Krk – našiju šikmý proužek – rozložím ho napůl, nechám přeloženou tu 1 stranu dovnitř, 

přiložím na to průkrčník, začínám od 1 kraje zadního dílu, našiju to celé dokola, pokládám až 

ke středu toho proužku. Pak proužek přeložím úplně a prošiju ještě jednou zvrchu. 

7. Přišít tkalouny. 

8. Navléknout gumičky. 

 

HOTOVO 

 

Pár poznámek: 

Rovné švy, přesný střih apod. není třeba řešit. V pytli nám to sluší všem   a hlavně se vše ztratí   

 

Takže: drží to pohromadě a chrání? Pak je to na 1. 

 

Fota: 

 



   


