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Úvod 
 

Tento „návod“ vznikl pro všechny, kteří se chystají pustit do šití krásných knih Quiet book a neví, jak 

na to a co je třeba. Jelikož nikde toto téma není zpracováno, rozhodla jsem se jej dát do ucelené a 

jednotné podoby tak, aby byl šit na míru našim podmínkám v ČR a zejména všem, kteří tápou v tom, 

jak knihu ušít a jaké materiály volit a proč. Je na každém co si z návodu odnese a jakým směrem se 

vydá. 

Všechny zkušenosti popisované v knize jsou mé, nebo mých kolegyň, kterých si velice vážím a jejichž 

díla jsou krásná. Každá má svůj osobitý styl práce a já jsem vděčná, že jsem je poznala a u mnohých 

jejich začátků jsem byla. Tato tvorba není vůbec jednoduchá a ony se s každým dílem posunují a tvoří 

neuvěřitelné věci. Děkuji všem, které mi poskytly své fotky, odkazy na konkrétní autorky v tomto 

návodu najdete pod každou fotografií. 

Doufám, že tento návod pomůže úplným začátečnicím i těm pokročilejším a bude jim průvodcem 

v šití nádherných knih pro naše nejmenší.  

Ono nejde ani tak o návod, jako postupy, jakými způsoby lze zpracovat dané aktivity. Nenajdete zde 

přesné postupy typu: našijte strom na to a to místo   centimetr za centimetrem, protože ty 

nejkrásnější věci vznikají právě tehdy, když má maminka, babička, kdokoliv kdo se rozhodl knihu ušít, 

volnou ruku a já budu velmi ráda, pokud Vám tento můj přehled pomůže najít to „jak“.  

V závěru bych Vás ráda požádala, abyste obsah tohoto návodu nezveřejňovali veřejně a nešířili jej bez 

svolení autora. 

Přeji Vám, ať se kniha podaří a pokud by bylo cokoliv potřeba dovysvětlit, přeci jen je tohle naše první 

psané větší dílo  neváhejte mne kontaktovat na emailu: latkyuzizizalkymail.com 

  



4 
 

Co je to Quiet book 
 

Quiet book, aktivity kniha, senzorická kniha, textilní kniha. Těmito a mnoha dalšími názvy lze 

pojmenovat staro-nový hit českého šicího prostředí. 

Zná ji více, či méně švadlenek - zejména maminek na mateřské dovolené. Ty chtějí zprostředkovat 

svým dětem knihu, která je bude rozvíjet. 

Velmi časté je také šití maminky a babičky, kdy maminky nabývají nové znalosti a babičky oprašují 

staré znalosti, které zdokonalují. Znovu se tak vrací k šití, jako takovému, které se pro velkou skupinu 

lidí, začíná stávat opět velkým koníčkem. 

U nás se pojem Quiet book stává známějším v posledních 3 letech, v zahraničí má tradici mnohem 

delší. Kde jsou jeho kořeny, však přesně nikdo neví. 

Je pravdou, že různé aktivity knihy, senzorické aktivity a podobné můžeme najít v pracích speciálních 

pedagogů, zejména těch pro děti se specifickými potřebami, již dlouhou dobu. 

 

O co tedy v knihách jde? 
 Knihy jsou šity ručně, nebo na šicím stroji, dle zkušenosti maminek a následné aktivity dle zájmů dětí. 

 

Rozvíjí: 

- pinzetový úchop 

- vnímání a poznávání okolního světa 

- verbální schopnosti 

- koordinaci oko-ruka. 

- Knihy mohou být zaměřeny také na sebe-obslužné činnosti (koupání, čištění zubů, vaření..) 

 

- 
Autor:Blanka Reitschmiedová 
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Někdy se zmiňuje spojitost quiet book a montessori. To je hodně diskutabilní téma. 

Když byla moje nejmladší ještě maličká, byla jsem na kurzu montessori pro nejmenší s jednou 

certifikovanou lektorkou montessori. Už od mala jsem zvědavá, a tak mne samotnou zajímalo, jak to 

s knihami je. Z odpovědi vyplynulo, že se nejedná o typickou montessori pomůcku. 

Vše záleží na tom, jak knihu pojmete, zda jako hračku, nebo jako samotné cvičení dovedností.  

Rozporuplné v tomto ohledu bych viděla, že montessori jako takové, vede děti k učení na reálných 

předmětech. Proč tedy učit dítě zavazovat tkaničky v knize, když si tuto dovednost může osvojit u 

klasických bot atd. 

 

Didaktická pomůcka versus hračka 
Jak jsem již zmínila, velkým tématem k diskuzi je, zda se jedná o hračku, nebo didaktickou pomůcku. 

Vše záleží na zaměření samotné knihy, protože každý autor, ať už ten, co knihu šije profesionálně, 

nebo ten, který šije knihu pro své děti, ji pojímá po svém.  A řekněme si, že také každý zákazník, nebo 

rodič přichází s jiným cílovým uchopením knihy. 

 Na trhu nalezneme knihy, které jsou jednoduššího rázu, na každé stránce je jedna rozvíjející aktivita: 

 

 

                                         Autor: P. Lopraisová                                                         Autor: T. Vrbková 

 

Můžeme nalézt také stránky, které jsou více obsáhlé a úžasně propracované v daných tématech: 

                               

                                                                            Autor: Dílnička Sonja 
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Ráda bych v souvislosti s textilními knihami zmírnila práci Marie Mrňávkové tvořící pod značkou 

Šapitó, kterou jistě mnozí z Vás znáte. 

Její práce byla oceněna, jako správná hračka řadou odborníků a je jednou z těch opravdu originálních 

neopakujících se prací. Je nutno podotknout, že byla jedna z prvních, které se začali více tomuto 

tématu věnovat. 

 

Autor: Břichopas Toys 

Další autorkou, která však poměrně netradičně přistupuje k tématu didaktických knih je tvorba Jany 

Marvánkové tvořící pod značkou INTRO. Nejedná se o typické QB - při použití filcu a knoflíčků, ale do 

mého vhledu na možnosti zpracování "knih" a jejich variant, nepochybně patří. Boří hranice 

tradičních QB a tvoří svá nová díla. Posuďte sami.. 

 

 

A protože knihy lze zpracovat, jako jednotlivé listy, nebo pouze jako leporelo, je zpracování velmi 

variabilní.  

Nedá se však říci, co je správně a co špatně, to je na každém. Ačkoliv se přikláním k vizi knihy - 

vzdělávací s méně aktivitami. 

Pokud však pojmete knihu jako hračku, rozhodně se nebojte, není to chyba. Naopak vy nejlépe víte, 

co má vaše dítě rádo a cokoliv ušijete bude to úžasné. 
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Specifika šití knihy dle věkových kategorií 
Velice často se švadlenky ptají na to, pro jak velké děti je kniha určena a jak se liší ve zpracování dle 

věku dítěte.  

Nelze jednoznačně říci, že kniha je určena pouze dětem určitého věku, protože tím, že se ji snažíme 

šít na míru danému dítěti, tak přizpůsobíme také tomuto aktivity, které v knize použijeme. 

Je samozřejmé, že kniha bude vypadat jinak pro děti do roka, jinak pro děti okolo 2 let a jinak pro děti 

starší, třeba již předškolní.  

Samozřejmě nesmíme ale opomenout, že jsou děti se specifickými potřebami, kde nehraje roli věk, 

ale to, jaké dovednosti potřebují procvičit. 

Pojďme si tedy uvést nějaké obecné rozdělení. 

Aktivity dělíme na ty pro: 

- Děti do 1.roku 

- Děti v rozmezí 1,5roku – 2,5roku 

- Děti od 3 let až po předškolní 

 

Šití knihy a aktivity pro děti do 1.roku 

                                                               Autor: OOkidoo 

Nejvíce asi maminky tápou v tom, zda mohou ušít knihu pro zcela nejmenší děti. Tedy děti do roka. 

Z mého pohledu v tom nevidím jediný problém, pouze je potřeba již od začátku věnovat pozornost 

výběru materiálu a celkovému vzhledu knihy. Děti v této věkové kategorii zkoumají svými smysly. 

Volíme tedy kvalitní materiály. Nejlépe s atestem pro děti do 3 let. 

Čemuž odpovídá norma například Oekotex 100, 1.třídy. 

Vybíráme nejlépe látky jednodušší, ale kontrastní. Doplňujeme dalšími 

spíše jednoduššími aktivitami. Případně volíme jednobarevný podklad 

a na něj jednu zcela jednoduchou aktivitu doplněnou zrcátkem, 

šňůrkami, šustícím papírem (ideální je použít termofolii 

z autolékárničky, kterou zašijete v lehce zmačkané podobě do dané 

stránky. Pískátkem, nebo štěrchátkem. Můžeme také zařadit Minky, či 

wellsoft, což je takový krásně huňatý materiál, který ve svém balíčku také naleznete  
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Autor: Michaela Hrušková                      

 

V této věkové kategorii bych se snažila vyhnout korálkům, knoflíčkům. Ačkoliv existují opravdu pevné 

nitě a atestované šňůrky, velice bych použití takových komponentů zvážila.  

Pokud se pro ně rozhodneme, je třeba vše důkladně sešít, korálky volit nejlépe silikonové, nebo 

kvalitní dřevěné, protože ty méně kvalitní pouští při navlhčení barvu. U kousátek opět, buď kousátka 

dřevěná nelakovaná, k dostání s atestem, nebo bez, nebo plastová. Lze také vypreparovat z hraček, 

které třeba již dosloužily. Samozřejmě vše lze zakoupit po kusech také v našem eshopu 
(www.latkyuzizizalky.cz). 

Je potřeba myslet na to, že bude potřeba knihu, či leporelo, také prát a proto musíme dbát na 

materiály, které můžete vyprat. Knížku můžete samozřejmě ušít celou z bavlny, což je samozřejmě 

ideální, vzhledem k věku dítěte, ale je možné použít i plst. U nejmenších dětí doporučuji takovou, 

která má atest a kterou lze vyprat. Na trhu nalezneme, jak 100% vlněnou, nebo 100% polyesterovou.  

 

Šití knihy a aktivity pro děti od 1,5 roku do 2,5 roku 

Zde je již možné se pořádně vyřádit   Pokud nemáte ochutnávací dítko záleží na Vás, zda zvolíte 

materiály s atestem, nebo bez. Je to každého osobní preference a také, nebudeme si lhát, finanční 

možnosti, které má k dispozici, protože knihu lze ušít, až na drobnosti, z čehokoliv co máte doma. 

http://www.latkyuzizizalky.cz/
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Co tedy pro takové dvouleté dítko šít, ptáte se? Těch možností je celé fůra. U těch menších, nebo 

pokud bude kniha určená na cestování, volte aktivity, které budou buď pevně spojeny s podkladem, 

nebo budou na nějakých šňůrkách, aby se Vám neztratili. 

  

                                                               Autor:Quiet book by Blanka                                                                               Autor: T. Vrbková 

 

U těchto dětí budou mít úspěch suché zipy, klasické zipy a schované postavičky, například v trávě, či 

za stromem. Můžeme zařadit duhu, či základní tvary a nácvik barev. Využijeme provlékačky, základní 

počty. Celá kniha může být také pojata, jako pohádková, či říkanková. 

  

                                                                                                                    Autor: Quiet book from Effie           

 

Tato věková kategorie již spadá do přesného vymezení dětí, pro které je typická QB určena a lze 

využít vše z klasických témat Quiet Book. Co je naopak zbytečné je přemíra drobností, které takto 

staré děti příliš neocení, nebo je brzy ztratíte. Ale nechci dávat všechny do jednoho pytle  , jsou i 

děti pečlivé, které si dávají pozor. Nicméně i přes to, bychom doporučovali volné aktivity 

k manipulaci, větších rozměrů, ne 2x2cm. 
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Šití knihy a aktivity pro děti od 3 let 
V této věkové kategorii se již zaměřujeme opravdu na složitější věci, na rozvoj jemné motoriky. U 

holčiček se nebojíme využít drobností, které najdeme i 

v běžném životě. Je třeba promyslet, zda bude kniha 

spíše, jako hračka, nebo bude rozvíjet dovednosti.  

V této věkové kategorii již můžeme zařadit počítání, 

abecedu. Práci s kontinenty a světadíly. 

Pakliže mají děti nějakého oblíbence lze záměrně 

aktivity tvořit tak, aby byly s těmito oblíbenci a tím byly 

pro dítko zajímavější. 

 

 

                                  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             Autor: Quiet Book by Blanka 
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Materiály pro šití Quiet book 
Máme tu pravděpodobně jednu z nejsložitějších - obsahově, otázek, které si po první myšlence: 

"Wow ušiju tuhle úžasnou věc" položíme. Takže: 

"Z čeho a jak knihu ušít?" 

Odpověď na tuhle otázku není jednoduchá a rozhodně nečekejte jednoznačnou odpověď v několika 

málo řádcích. 

Takže pokud se i přes to rozhodnete číst dál, budu se Vás snažit provést materiály, které jsou u nás na 

trhu dostupné a které lze v knize použít. Postupně se budu snažit projít opravdu vše, co v balíčku 

najdete, nebo co lze v knize využít. 

Stejně, jako materiály i každý kdo knihu šije má své preference, které se posupně mohou měnit v 

souvislosti s tím, jak a které materiály vyzkouší. 

V prvním kroku, než začnete knihu šít, musíte si promyslet několik základních věcí, od kterých se 

odvíjí i volba samotného materiálu: 

- Jak staré je vaše dítě? 

- Chcete knihu prát? 

- Budete šít ručně, nebo na stroji? 

- Kolik přibližně chcete do knihy investovat? 

 

Základní materiál pro ušití quiet book: 
- Výztuhy 

- Tkaniny, převážně bavlněná plátna 

- Filc (plsť), případně koženka, kůže aj. 

- Stuhy, šňůrky 

- Knoflíky, větší, menší, různě tvarované 

- Stiskací patentky, nebo baby druky 

- Pruženky, klobouková gumy 

- Průchodky 

- Knihařské kroužky, knihařská vazba (lze samozřejmě kompletovat knihu, jako celou šitou, v 

tomto případě není třeba, nebo svázat stuhou) 

- Nitě, zde se dají pořídit: průhledné,extra pevné,svítící.. 

 

Co ještě využijete a není "nutnost"? 

- Bavlnky, mulinky 

- Zrcadlová folie 

- Pláštěnková folie 

- Korálky 

- Barvy na textil 

- Lepidlo na textil 

- Magnety 
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Co je fajn mít: 

- Malé ostré nůžky - manikurní (rovné i zaoblené - ty jsou fajn na kulaté tvary) 

- Ostré nůžky delší 

- Delší pravítko 

- Děrovací a nýtovací kleště 

  

Pokud máte, nepochybně ulehčí a zjednoduší základní řezání a stříhání výztuh a látek, řezací kolečko 

a podložka na patchwork. 

 No a samozřejmě šicí stroj, ale také bez něj vše zvládnout, vy kteří budete šít v ruce se ničeho 

nebojte i vám se tu v kratičké kapitole budeme věnovat  

 Ze seznamu je jasné, že v knize se dá použít prakticky vše, nebojte se použít různou škálu materiálů. 

Plst můžete vyměnit za koženku, či kůži (protože ta se netřepí a není třeba ji začišťovat) nebo můžete 

celou knihu ušít z bavlny, což je ale poměrně složitější. 

 

Textilní výztuhy 
 

Jeden ze stavebních pilířů celé knihy :) Výztuha knihu drží, vyztužuje a díky ní můžete v mnohém 

ovlivnit i vzhled dané knihy. 

Pokud v typech výztuh tápete, rozhodně doporučuji úžasný vzorník firmy POLYTEX s.r.o. obsahuje 

prakticky všechny možné i nemožně dostupné výztuhy na našem českém trhu   

 

Výztuhy obecně najdete jednostranně nažehlovací a oboustranně nažehlovací. To poznáte tak, že za 

gramáží dané výztuhy najdete  například +18 ,což označuje gramáž daného lepidla. Tedy 

jednostranně nažehlovací výztuha je označena 140+18g, oboustranně nažehlovací je 140+18g+18g 

 

No a teď už k těm výztuhám, které se nejčastěji u knihy používají. 
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RONOFIX 140 + 18g 

 

 

Jednostranně nažehlovací výztuha, asi nejběžněji používaná.  Složení: 56 % polyester, 14 %viskóza,  

30 % axilat. 

Je poměrně pevná v tahu. Používá se nejčastěji. Je tloušťkou asi nejpodobnější plstem. Na jedné 

straně je chlupatější, na straně s lepidlem hladší. Stranu s lepidlem poznáte, když dáte výztuhu ke 

světlu- tam kde dochází k lesku, je lepidlo a to přijde na rub bavlny, kterou nažehlujeme na výztuhu. 

K aktivaci lepidla je třeba mírného tlaku a doba působení žehličky (95-120oC) BEZ NAPAŘOVÁNÍ, či 

lisu přibližně po dobu 10s. Pokud si nejste jisti využijte pečícího papíru. 

Nažehluje se z bavlněné strany od středu ke kraji, aby se předešlo tvorbě bublinek látky nesprávným 

nažehlením. 

- K zakoupení je většinou od 0,5M 

- Cenově se pohybuje okolo 60,-/metr 

- Atestovaná pro nejmenší 

 TIPY ANEB NA CO SI DÁT POZOR U TÉTO VÝZTUHY 

Před nažehlením látky, látku vysrážejte, aby nedošlo ke sražení látky v procesu, což by mohlo 

způsobit bublinky, nerovnosti.  

Látku před nažehlením opravdu dobře vyžehlete. Ať nikde nejsou viditelné sklady. Už byste je nikdy 

nevyžehlili. 

Ano výztuha je z dostupných prakticky nejlevnější, ale zvažte její použití. Po čase se na stránce tvoří  

varhánky a již je nevyžehlíte (viz obrázek). 

Vhodná pro ruční i strojové šití knihy. 

Srážlivost 2% při praní. 
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RONAR FIX LUX 160 + 20g 

 

Jedná se o výztuhu, která je objemově tenčí než ronofix, pevná, ale maličko měkčí. Dobře se prošívá i 

ručně. Lepidlo je zde na opačné straně než u ronofixu, avšak díky dalším úpravám je daná nažehlovací 

strana hladší, aby nebyla mřížka po nažehlení viditelná. 

Složení 45 % polyester, 35 % viskóza, 20 % akrylátové pojivo. 

Nažehlení je stejné, jako u ronofixu. Postupujeme od středu ke kraji, kdy vespod máme výztuhu 

položenou lepidlem nahoru, na ni položenou bavlněnou látku a pomalu nažehlujeme. 

K aktivaci lepidla je třeba mírného tlaku a doba působení žehličky (95-12oC) BEZ NAPAŘOVÁNÍ, či lisu 

přibližně po dobu 10s. Pokud si nejste jisti využijte pečícího papíru. 

- Cenově se pohybuje okolo 160,-/metr 

- Dostupná většinou po 0,5m 

- Atestovaná pro nejmenší děti 

TIPY ANEB NA CO SI DÁT POZOR U TÉTO VÝZTUHY 

Před nažehlením látky, látku vysrážejte, aby nedošlo ke sražení látky v procesu, což by mohlo 

způsobit bublinky, nerovnosti.  

Látku před nažehlením opravdu dobře vyžehlete. Ať nikde nejsou viditelné sklady. Už byste je nikdy 

nevyžehlili a byla by to škoda  

Výhodou této výztuhy je, že pokud dobře nažehlíte nikde se Vám nevytvoří sklady, jako u 

ronofixu. 

Vhodná pro ruční i strojové šití knihy 

Lze lehce obšívat šikmým proužkem, nebo jednoduše zahnout látku do rubu dvou stran, které k sobě 

sešijete. 

Srážlivost 2% při praní. 
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DECOVIL 

 

Decovil je výztuha ze všech nejpevnější. Tloušťkou je o chlup silnější než ronar fix lux, ale je netužší. 

Tuto výztuhu doporučuji u knih pro největší děti. Opravdu se Vám stránky budou minimálně 

prohýbat. 

Velmi vhodný je na ušití samotného obalu knihy. Který pak krásně drží tvar. 

Složením jde o 42 % polyester, 35 % viskóza, 23 % polyamid. Výrobek je vyráběn v Německu a je 

Zdravotně nezávadný. 

Nažehlujeme opět žehličkou BEZ NAPAŘOVÁNÍ, teplota žehličky 130-160oC, a to od středu ke kraji.   

K aktivaci lepidla je třeba 6s. Pokud dobře nažehlíte už výztuhu neodlepíte ;) 

- Cena se pohybuje 280-300,-/metr 

- Dostupná je většinou od 10cm 

- Zdravotně nezávadná výztuha, vhodná i pro nejmenší 

TIPY ANEB NA CO SI DÁT POZOR U TÉTO VÝZTUHY 

Před nažehlením látky, látku vysrážejte a opravdu dobře vyžehlete. Ať nikde nejsou viditelné sklady. 

Výhodou této výztuhy je, že pokud dobře nažehlíte nikde se Vám nevytvoří sklady, jako u 

ronofixu a stránky budou opravdu pevné. Decovil se dá přirovnat ke kůži. Je pružný a pevný. 

Vhodná, jako výztuha u aplikací a vhodná spíše pro strojové šití. 

Ručně prošijete hůře, nedoporučuji pro ruční šití. 

Lemovat lze šikmým proužkem, nebo sešitím jednotlivých listů. 

Prát jemně v ruce. 

Pro ukázku opět stránka s výztuhou - decovilem, po půl roce hraní. 
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VLIZELÍN 

 

Vlizelín, najdete povětšinou pod označením Novofix. Do knih se hodí gramáž  40+18g (jednostranně 

nažehlovací) a 40+18+18g (tedy oboustranně nažehlovací). 

Je poměrně tenky, takže na samotnou výztuhu stran příliš nestačí. Využijete ho, jako zpevnění u šití 

didaktických kostek, nebo aktivit, kde dochází k pohybu a potřebujete si být jisti, že zpevníte. 

Oboustranně nažehlovací využijete, jako fixaci aplikací na daném místě před přišitím jednotlivých 

aktivit. 

- Cena: 20-30,-/metr 

- Prodává se po 50-100cm 

 

FIXAČNÍ PAVUČINKA 

 

 

Jde vlastně o vrstvu lepidla na nosném papíře, je to výborný pomocník u aplikací, které potřebujete 

spojit tak, aby se dané okraje netřepily. Výrobce uvádí, že pokud dobře zažehlíte, nemusíte ani 

obšívat. Já však radím minimálně přišít rovnostehem  jistota je jistota. 

Originální fixační pavučinka je šíře 45cm, na trhu naleznete i FIX 30,což je podobná výztuha, avšak dle 

mé zkušenosti nedrží tak, jako originál. 
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Nažehlíte nejprve přes stranu na které je papír-nelesklá část, až vychladne, tak papír sloupnete a 

nažehlíte na místo, kam potřebujete. 

- Cena: 80-100,-/metr 

  

VATELÍN, TERMOLÍN 

  

Vatelín, nebo termolín je k dostání v několika variantách. Od těch objemnějších až po ty tenčí, jsou 

tedy nejvhodnější pro použití u těch nejmenších, kdy nejde v knize o složité aktivity. 

Nyní něco málo k termolínu N 180g. 

- Složení: 100% Polyester 

- Jedná se materiál atestovaný pro ty nejmenší děti do  3 let. 

- Jde o výztuhu, která není nažehlovací, proto je třeba termolín k bavlněné látce přistehovat, 

prošpendlit, než začnete šít. Na každý list zvlášť. Opět ponechejte okraje větší, aby jste mohli 

poté obrátit, nebo sešít, jako textilní leporelo. 

- Pokud chcete následně prát,vysrážejte v horké vodě. 

- Materiál vhodný, také na podložení  bavlny, při šití obalu s aktivitami na molitanové kostky. 

  

MOLITAN 

Také molitan lze v knize využít. Lze ho použít u těch knih u kterých se předpokládá praní a jsou 

určené pro nejmenší. 

Osobně s ním nemám zkušenost, ale volte 

maximální tloušťku 1cm, můžete si pohrát s 

plasticitou a šít buď přímo na molitan, nebo jím jen 

vypodložit jednotlivé listy. Ovšem pozor, molitan 

není nažehlovací, proto jej dobře zafixujte, aby se 

při šití nehýbal. 

Nechejte si větší okraje látky, které potom sešijete k 

sobě a protočíte. Počítejte však s materiálem navíc-

na hrany. Nedávejte molitan až do švu, měli by jste 

v okraji po přetočení nepěkné boule. 
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Filc, Plsť 
Plsť, neboli filc (POZOR NEPLÉST S FLEECEM-JDE O JINOU TEXTILII!!) je netkaná textilie, která vzniká 

vzájemným propojením vláken, a to buď vláken čistě vlněných, nebo kombinací s umělými, či 

rostlinnými vlákny (viskózou). 

Vlákna prochází tzv. "mokrým procesem" . Tento proces způsobuje, že se působením vlhkého  tepla, 

tření a tlaku smrští na plošný tvar rouna a spojí se - zplstnatí. Díky rozličným dalším úpravám a hlavně 

složení vláken je potom dosaženo různých vlastností plsti. 

Klasická surovina pro výrobu plsti je ovčí vlna, pro kterou je charakteristické jemnost a 

obloučkovitost, jde o surovinu, která je ekologicky odbouratelná. 

Ale dost už bylo definicí  

 

Proč se plst v knihách používá? 

Jako jeden z mála textilních materiálů se netřepí, není třeba tedy obšívat, nebo upravovat kraje. Lze ji 

přišít v ruce i na stroji. 

Nalezneme mnoho barevných variant i tlouštěk plsti a práce s ní je snadná i pro úplné začátečníky. 

Nicméně ráda bych podotkla, že knihu lze ušít, také bez jediného kousku filcu - pokud si troufáte, 

klidně celou z bavlny ;) u Quiet book jej ale chápeme, jako základní stavební kámen knihy. 

 

Jaké jsou rozdíly?  

- Průsvitnost 

Už z pohledového hlediska lze plsti rozdělit na ty, které jsou neprůsvitné a které jsou průsvitnější. 

Ovlivní to také to, kolik výztuh a prošití lze pod daný filc schovat aniž by jste museli přidávat další 

vrstvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyesterová plst                                                                                           Vlněná plst 

 

 

 

 



19 
 

- Tloušťka 

Můžete se orientovat i podle tloušťky dané plsti. Taková ideální .tloušťka je 1,2-1,4mm 

 

Tloušťky plstí od1-3mm 

Na trhu jsou samozřejmě i plsti, které mají cca 1mm a méně, jsou to plsti, které většinou nalezneme v 

papírnictví. Tyto plsti jsou však hodně tenké a je třeba je vypodložit některou z výztuh.  

 

- Tvarová stálost 

To jak je plst pevná ovlivní i samotné šití. Čím pevnější tím lepší pro strojní šití i ruční. Zejména pak 

polyesterová se hodně tahá. 

- Plstnatění 

Zjistíte nejčastěji tak, že si daný kousek vezmete několikrát do ruky, lehce protřete, pokud se daný 

vzorek nemění měl by zůstat stejně tak po šití a manipulaci samotnými dětmi. 

 

Rozdíl mezi vlněnou a směsovou plstí po půl roce hraní. Směsová- zelený kopeček, vlněná kameny krtince 
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- Pouštění chloupků 

Nezdá se to, ale je velmi významným faktorem, při výběru plstí. Zejména pak polyesterové plsti 

pouští výrazně chlupy. Což je nejenom nehezké, ale pokud jej dáte na stránku budete ji mít brzy 

posetou drobnými chloupky.  

Ale pozor, jsou plsti, které jsou z polyesteru-jsou pratelné a toto nedělají! Také zjistíte jednoduše 

pomocí suchého zipu. Pokud přiložíte-chytne se a nepustí chlupy, je to ideální stav. Takže ano je to 

někdy věda trefit se  protože občas se stává i to, že co várka to nějaké nové překvapení.. 

 

- Praní 

Prát lze pouze některou vlněnou plst (pozor, zde je nutné stejně, jako látky předem vysrážet!) a 

některé druhy polyesterových. Směsovou plst nelze prát! 

 

Druhy plstí na našem trhu 
  

PLST VLNĚNÁ 

 

Vlněná plst je tvarově velmi stálá, netahá se. Lze ji žehlit na stupeň vlna, a stejně tak prát. Pozor 

srážlivost je zde až 10%, takže pokud hodláte prát určitě předem vysrážejte v horké vodě. Má velkou 

barevnou škálu a to, jak barvené, tak v přírodní verzi. 

Výhoda je určitě ta, že jde o 100% ovčí vlnu, tedy přírodní vlákno. Na trhu naleznete množství variant, 

dají se najít s certifikací pro nejmenší i pro děti od 4 let. Ta v naší nabídce má certifikát OEKOTEX 100, 

I.třídy, tedy je vhodná pro nejmenší děti od 0+ 

Zakoupit můžete třeba u nás v nejvyšší jakosti - Merino vlny. 

Nevýhodou této plsti je poměrně vysoká cena. U nás v ČR se cena vlněné plsti pohybuje v rozmezí 45-

70,- dle toho, zda jde o atestovanou, či nikoliv. 
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PLST SMĚSOVÁ 

 

Tato směsová plst je vyrobená v České Republice. Výrobcem je BTP. Složení této plsti je 60% viskózy a 

40% ovčí vlny.  Takže je někde mezi. Jedná se o plst, která je cenově dostupná, je nabízena v poměrně 

velké škále barev a to v tloušťce 1mm, 1,2mm,2mm,3mm. Osobně Vám pro knihy doporučuji držet se 

tloušťky 1,2-1,4mm, čemuž odpovídá v tomto případě gramáž 165g/m2. 

Tuto plst lze žehlit. Nevýhodou je, že poměrně brzy žmolkuje a vytahují se chloupky. 

Nemá atest. 

Cena: okolo 7-15,-/arch 

  

PLST POLYESTEROVÁ 

 

Polyesterová plst, v tloušťce 1-1,2mm je tvarově poměrně nestálá, hodně se tahá. Je poloprůhledná, 

více než směsová. Některé druhy jsou pratelné. 

Poznáme ji poměrně snadno, jelikož její povrch je mírně lesklý. Proces výroby neumožňuje tak 

důkladné zplstnatění, jako u směsové a vlněné a proto se poměrně brzy "ošoupá" používáním. 

V ČR je výrobce, který má na tuto plst atest pro děti do 3 let.  Jedná se o firmu Filc s.r.o. 

Nabízí prakticky stejnou škálu barev, jako BTP u směsové plsti. 

Cena je poměrně příznivá v rozmezí 10-15,-/arch 
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ALI PLSTI, PLSTI Z USA 

Na trhu však nalezneme také další polyesterové a acrylové plsti, které jsou tužší, některé potisknuté, 

či s flitry. Ty jsou určené zejména pro scrapbooking, dovážené jsou z USA, či Číny.  

Nejsou vhodné pro textilní aplikace, avšak jejich výhodou je, že jsou ze všech nabízených prakticky 

nejpevnější. Takže pro někoho jsou právě tyto pro šití nejideálnější, protože opravdu drží a nehnou 

se. 

Na zvážení každého je, že opravdu nelze dohlédnout na to, z čeho a jakým způsobem se v Číně vyrábí. 

Takže zejména u nejmenších a ochutnávajících dětí bych ho nedoporučila. 
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Látky 
V Quiet book se používají zejména bavlněné látky 

V České Republice je k dostání nepřeberné množství látek, vynasnažím se uvést, zde ty nejběžněji 

využívané: 

 

- Americké bavlněné Látky 

Sem řadíme známé značky, jako Freespirit, Robert Kaufmann, Northcott, Makower atd. 

Tyto látky poznáte tak, že mají šíři 110cm a gramáž okolo 180g/m,  dekorační mají šíři150cm. 

Cenově se pohybují v rozmezí 240 - 290,-/metr 

Spousta lidí, kteří začínají šít se jim vyhýbají, ano jsou drahé a proč? Srážlivost je přibližně 2-3%, 

jejich barva se neopírá a nemačkají se tolik, jako u českých bavlněných látek. Jsou jemné, ale v 

nádherných designech. 

 Pozor! Tyto designy - zejména R.Kaufmanna najdete také v šíři 150cm za cenu okolo 110,-/metr. 

Nejedná se o originální design,nýbrž . 

o napodobeninu z Číny. Vzor jde mnohdy křivě, jen ať víte, že i takové se tu v CZ objevují. 

 

- České bavlněné Látky 

Tyto látky jsou prakticky nejlevější na trhu. K dostání jsou nejvíce v základních verzích, proužky, 

puntíky, jednobarevné a objevují se i hezké vzorované. 

Gramáž těchto látek odpovídá jejich kvalitě. 115g/m2, šíře 150cm. 

Srážlivost je vysoká až 10%. Je tedy nutné je předem vysrážet. Pozor na srážení těchto látek. 

Srážejte pouze jemně, nemačkejte, mohly by se vytvořit oprané sklady. 

Cena: 60-110,-/metr 

Používají se poměrně často, protože jsou levné, a zejména začínající švadlenky je 

volí, protože nechtějí zničit ty dražší  Což je pochopitelné, ale pokud budete šít dále, rozhodně 

vyzkoušejte i kvalitnější, sami poté uvidíte, pro co se rozhodnete. 

 

- Francouzské látky 

Jsou dalším významným zástupcem. Kvalitou jsou někde mezi americkými a českými bavlnami. 

Šíře těchto látek je 160cm, což je poměrně příjemné pro šití větších projektů. 

Srážlivost je příjemných 3-5%. 

Cana: 110-130,-/metr 
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- Turecké látky 

Tyto látky poznáte podle šíře, které mají až 240cm! Nicméně pozor, mají vysokou srážlivost, stejně, 

jako české látky. 

Velkou výhodou je velká škála jasných barev a jemnost. 

POZOR: Tyto látky hodně pouští barvu, proto při srážení opravdu dávejte zvlášť každou látku, 

zafixujte octem! 

  

- Polské látky 

Osobně tyto nepoužívám, ale zejména úplety jsou poměrně hodně vidět. 

Kvalitou asi dle recenzí záleží na dané várce, jednou super, jindy hůře. Vzory mají hodně 

charakteristické a jsou poměrně jednoduše poznatelné. 

 

SRÁŽENÍ LÁTEK 
Srážení látek je velké téma, na které se často ptáte. 

"Proč látky srážet?" 

Látky srážíme ze tří důvodů: 

- Prvním je samotná srážlivost látky. Někdy jsou látky kombinovány a 

pokud bychom ušily něco z vysrážené a nevysrážené látky, mohlo by to po ušití dělat velkou 

paseku. CZ a FR látky mají od 3-10% srážlivost což už je poměrně hodně, takže ty je třeba v 

horké vodě vysrážet. U Amerických bavln je to na zvážení. Zde stačí propaření žehličkou. 

- U srážením se zbavíte zbytků barvy v látce a ochranné vrstvy, kterou si odnáší z výroby. 

- No a v neposlední řadě je třeba si uvědomit, kolika sklady a rukama látky prošly než přišly 

k vám, takže než dáte takovou látku a výrobek dítěti k dispozici je třeba ji vysrážet   

Takže toliko k tomu proč. A jak? 

"Jak tedy vysrážet látku?" 

Každý má svůj způsob, avšak já vám sem napíši to, co se mi nejvíce při šití osvědčilo, zejména po 

několika ne příliš šťastných pokusech. 

Takže zejména u látek s větší srážlivostí: látku vložte do horké vody- do vany, nebo do umyvadla, poté 

vypusťte a osprchujte studenou vodou. Proces můžete zopakovat. Následně příliš nemačkejte, snažte 

se nechat vodu mírně odkapat. Zejména u CZ bavln by díky mačkání, nebo vložení přímo do pračky, 

mohlo dojít k vytvoření opraných skladů, které už většinou nejdou opravit. 

Pokud při srážení dochází k pouštění barvy, přidejte do lázně ocet, aby došlo k fixaci barvy a bavlna 

nepouštěla při dalším praní. 
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Průchodky 
Na našem trhu najdete několik typů průchodek. 

Nejznámější jsou průchodky značky Lord, jsou antikorozní, což znamená, že by neměly dělat problém 

při praní. 

Najdeme je v mnoha barevných provedeních. Existují barevné v šíři 5mm a dále stříbrné a zlaté 

v několika variantách. U koupě si dávejte pozor, aby byla v sadě natloukací pomůcka, jinak musíte mít 

kleště a ne všechny pasují na všechny průchodky, někdy se otvor liší o mm dle daného výrobce. 

Pakliže zakoupíte klasiku stačí vám mít doma již jen kladivo a můžete natloukat  

Nejčastěji používáme velikost: 

- 4mm- tuto používáme na aktivity s protahováním, posunováním. 

- 5mm a 7mm – nejideálnější pro průchody v listech na knihařské kroužky, vazbu, či svázání 

knihy 

Další z průchodek, které najdete na našem trhu jsou průchodky PRYM, opět jde o velice kvalitní 

průchodky, ale jejich cena je výrazně dražší, k natlučení můžete použít natloukací přípravek, nebo 

kleště Vario. Velikostně se liší o mm oproti průchodkám LORD. 

 

Knihařské kroužky, knihařské vazby 
Knihařské kroužky a vazby používám ke svázání knihy, pakliže jsme se nerozhodli pro celou šitou 

vazbu. 

Nejčastější knihařské kroužky jsou stříbrné ve velikostech 38mm a 40mm, které se používají 

nejčastěji, ostatní jsou poměrně malé. 

 

Knihařské vazby, existuje více typů vazeb. Nejvíce se nám osvědčily malé a větší, které nabízíme 

v našem e-shopu. K jejich aplikaci stačí pouze malé průchodky 4mm a jejich upevnění je jednoduché, 

přitom drží velmi pěkně jednotlivé listy v obalu. Upevnění listů může být na dva, nebo čtyři průvleky. 
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Nitě 
K samotnému šití je samozřejmě potřeba také nití. Je na každém, zda v knize bude měnit každou 

barvu, nebo použije univerzálně na vše bílou. Osobně zastávám názor, že to není zcela třeba, ale 

pokud jste perfekcionisty můžete  

Nejběžněji jsou k dostání nitě Aman, ty se ale vcelku trhají a jejich struktura je „chlupatější“. 

Z těch nejkvalitnějších se dívejte po Guttermann, nebo Coats duet briliant. Jsou opravdu hezké, 

hladké, jemné a pevné. Nejvhodnější pro použití jsou bavlněné a polyesterové. 

Výhodné je zakoupit také třeba větší návin nitě, například Hard. Jsou to 5000y náviny, které zaručí, že 

vydrží opravdu dlouho a jejich cena je příjemná  (okolo 40,-) 

Pro šití knoflíků doporučuji poohlédnout se buď po obuvnické niti, nebo v našem e-shopu najdete 

také extra pevnou nit od f. Coats, kterou doporučuji všem, protože jde o prakticky nepřetrhnutelnou 

nit. 

Knoflíky 
Zde se nebudu příliš rozepisovat  Knoflíky jsou jednou z asi nejoblíbenějších věcí pro dotvoření celé 

knihy. Používají je všichni a ve velkém. Zakoupit lze knoflíkové sady, po kusech. 

Zmínila bych zde pouze, abyste si dávali pozor na knoflíčky dřevěné, které mohou pouštět barvu, tedy 

při praní by Vám znehodnotili Vaši práci. 

Z dotazů vyplynulo také to, jakým způsobem v knize pořádně uchytit knoflíky, aby se nevytrhly.  

Knoflíky jednak šijeme pevnou nití, jak již bylo zmíněno a z rubové strany můžeme pojistit kousíčkem 

decovilu, jež společně prošijete, nebo druhého, třeba jen malého knoflíčku.  

A aby se dětem dobře na knoflíčky nasazovaly tvary je fajn ještě pod knoflíček dát malý korálek. Tím 

bude knoflík výš než je stránka a bude se snadněji nasazovat. 
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Stuhy 
Stuhy můžete využít všechny, co doma máte  Samozřejmě k dostání bývají i méně kvalitní a 

kvalitnější. 

Stuhy známe tkané, rypsové (mají na sobě vroubky), saténové (sametové) a atlasové. Atlasové 

jednolícní jsou většinou řidčeji tkané. Lepší je proto používat minimálně oboulícní.  

Do knihy se používají stejně často, jako knoflíčky. Pokud nechcete oba kraje schované za pozadím, 

začistíte tyto stuhy tak, že je opálíte lehce zapalovačem. Můžete je také opálit do určitého tvaru. 

  

Suché zipy a mech 
Zmíním jen okrajově  Na trhu dostanete dovozové, české. České jsou pevnější než dovozové čínské 

a barvy jsou jasné. Jejich cena je však vyšší cca 20,-/metr.  

Čínské jsou třepivější a ne tolik pevné, ale jsou cenově příznivější. 

Všechny suché zipy najdete většinou, jako metráž o různé šíři od 1-10cm. Prodává se buď pouze 

mechová část, nebo komplet i s háčky. 

Ráda bych zmínila také neškrábavý suchá zip. Jeho cena je vyšší ale rozhodně se vyplatí pro menší 

děti. Jeho háčky neškrábají (viz detail obrázku). 

Co je ten Mech? 

Mech se využívá na aktivity, kde potřebujete větší 

plochu pro suchý zip, nebo například prostor pro 

skládání slov, tvarů atd. Jde o tkaninu, která přichytává 

suchý zip (háčky) kdekoliv dítko chce. K dostání pouze 

minimálně, čínský dovozový ve všech barvách, ale je o 

chlup jiný než ten český. U nás v ČR se vyrábí pouze 

v bílé barvě a je pevnější a lépe drží. Jsem ráda, že jsme 

schopni jej u nás na e-shopu zařadit od českého 

dodavatele nikoliv z číny. Kdo hledá jiné barvičky rozhodně při troše pátrání, najde. Nicméně hledání 

je složité, žádný specifický název u nás tato tkanina nemá. 
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Zipy (zadrhovadla) 
Zipů je mnoho, známe je z bund, mikin, kabelek. V knihách je využijeme na kapsičky, schovávačky buď 

pro zvířátka, věci, nebo jako kapsa na pexeso aj. Známe zipy kovové, plastové. 

 

 

 

 

Zipy dělitelné (lze je rozdělit-mikiny) a nedělitelné (nelze je rozdělit, drží v celku), metrážové (nemají 

jezdec a lze si odstřihnout kolik potřebujete. Je třeba řádně zapošít konce, aby nám jezdce nevyjely. 

V knihách využijeme asi nejvíce nedělitelné. Obr.2 

Zipy kostěné, spirálové, kryté.  

V knihách nejčastěji používáme zipy spirálové (obr.2), nebo 

kostěné, které dětem jdou snadněji otevírat (mají větší zoubky, 

oproti spirálovým). Kryté se používají spíše u dámské konfekce 

Obr.3. Doporučuji vyzkoušet, zda zip drhne ještě před začátkem 

práce, aby se vám nestalo, že zip našijete a on nebude fungovat. 

Pakliže máme delší zip, než potřebujeme, v případě spirálového 

zipu můžeme stříhat, stříháme pouze ten konec, kde je kovová 

koncovka, nikdy začátek, jezdec by nám vyjel ven. Vždy pořádně 

zašijeme, případně dáme kovovou koncovku a cca 1cm za tímto 

švem stříháme.  

 

Zrcadlová folie 
Jak jsem již ukázala v textu výše, zrcadlová folie je hojně využívaná zejména u knih pro nejmenší. Jde 

o omyvatelnou folii, kterou lze zakoupit v běžných potřebách s tapetami, nebo na e-shopech 

v určitých rozměrech. Jde o folii, která je prakticky stejná, jako najdete v hračkách pro nejmenší děti 

velkých výrobců hraček. Není zcela dokonalá, ale odraz v ni vidíte. Folii přišijete klasicky cikcak 

stehem, nebo lépe, aby byla skryta, vytvoříte si rámeček z filcu, který je menší ve vnitřní části, ale 

ve vnější části větší než velikost folie a který poté přišijete spolu s folií k podkladu rovnostehem. 
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Pláštěnková folie 
Využívá se zejména u průhledných okének, za něž můžete schovat fotografii dítka, například na titulní 

stranu, nebo pro hru „pátračka“ nebo „SpyBag“. Jde o folii, která je pevná a přitom průhledná. 

Nahradit lze částečně průhledným ubrusem, nebo folií z obalů na sešity, ale ty nejsou tak pevné, jako 

pláštěnková folie, kterou lze šít. Pláštěnkovou folii zejména pro menší hledejte bez ftalátů s atestem. 

 

Magnety 
Často najdete v knize také magnety, zejména u lovení rybiček. Na trhu najdete opět velkou škálu 

magnetů. 

Zde bych Však zmínila jedno velké riziko, které souvisí s magnety. 

Magnety byste neměly používat nikdy tam, kde si nejste jisti, že by dítě magnet nemohlo spolknout. 

Megnety totiž ohrožují život dítěte poměrně značně. 

Nejsilnější jsou neodymové, proto jsou často doporučovány, že opravdu zvládnout přitahovat i přes 

několik vrstev filcu, výztuh i bavln. Ideální jsou opět knihařské, u ostatních je na zkušenostech, zda a 

jak jsou silné. 

Neodymové magnety jsou vyrobeny ze směsi NEODYMU, ŽELEZA A BORU. 

Rizika magnetů: 

- Magnety jsou velice silné, neměly by přijít do styku s dalšími elektrickými spotřebiči, tedy 

včetně šicích strojů! Počítačů, bankovních karet aj. 

- Magnety jsou opravdu silné, proto se mohou přitahovat na velkou vzdálenost. Může dojít k 

poranění prstů, kůže, pokud je to tedy možné magnety zašijte minimálně mezi dva kusy plsti. 

- Nevýhodou a rizikem magnetů je jejich výroba. Magnety se vyrábí slisováním, proto jakýkoliv 

náraz, jednoho magnetu, na druhý aj. může způsobit odštěpení drobných částí magnetu, 

které jsou velice ostré.  

- V případě, že dítě magnet spolkne, je třeba vyhledat okamžitou lékařskou pomoc! Nejhorším 

scénářem je více spolknutí více kusů magnetů, nebo železa a magnetu. Magnety poté 

prochází trávící trubicí a mohou mezi sebou svírat vnitřní orgány. Ty pak nemohou správně 

pracovat nebo se jejich činnost dokonce úplně zablokuje. Byly už případy, kdy dítě muselo na 

operaci, protože magnet svíral jeho střeva, jinému zase žlučník apod. 

Rozhodně Vás nechci strašit, chci pouze osvětlit, jaké jsou rizika spojená s použitím magnetů.  
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Patentky 
V knize se poměrně často setkáte s patentkami. 

Jednak jde o stiskací knoflíky kovové: 

Ty přišíváme ručně k podkladu. Doporučuji 

opět využít pevné nitě, nebo minimálně 

klasickou nit dvojitě. U oddělávacích aktivit 

podkládáme stranu s patentkou kouskem 

výztuhy, nejlépe decovilu. 

 

Stiskací patentky plastové KAM, Baby druky:  

Používají se v knihách opět dost často. Opět doporučuji na 

jakoukoliv oddělávací samostatnou část využít v rubu, či vnitřní 

straně výztuhu.  

K jejich aplikaci je třeba využít kleště. Nejméně stojí kleště 

s patentkami z Aliexpresu. Aplikace opravdu jednoduchá. 

Pakliže chcete něco kvalitnějšího, doporučuji kleště Vario Prym, 

které jsou opravdu jedny z těch ručních, do kterých se vyplatí 

investovat. Navíc na kleště PRYM lze zakoupit krásné patentky 

(srdíčka,sluníčka,hvězdy), které opravdu málokde jinde najdete. 

Cena je tu však vyšší než u Ali kleští a patentek.  

 

Barvy a pera na textil 
Obecně, malovat lze velmi pěkně detaily na bavlnu, zde se opravdu kreativitě meze neberou a 

můžete vytvořit jakýkoliv podkladový obrázek. Výborně se nám osvědčili barvy So Soft, které není 

potřeba zažehlit. K dostání je přiměřeně barev, které lze mezi sebou míchat. Cena je okolo 50,-

/barvu. 

Mezi další kvalitní barvy patří marabu a pébeo. Zde jsou však ceny vyšší. 

U malby na plst je to poměrně těžké, tím, že nejde o hladký povrch nikdy nedocílíte 100% linky, vždy 

bude tak trochu chlupatá. Docela přiměřeně lze jednoduché věci namalovat gelovými pery na textil. 

Tyto se nerozpíjí, jako například některé fixy na textil. Cenově se pohybují okolo 70,-/pero 

Pakliže potřebujete složitější malbu, nebo 

namalovat drobnost, lze toto malování na plst lehce 

obejít. 

Vezměte si kousek bílé bavlny, na jejíž zadní část 

nažehlete pavučinku(nažehlovací výztuhu). Poté na 

vrchní část namalujte co je třeba a vystřihněte. 

Nakonec jednoduše nažehlete na kousek filcu a 

přišijte rovnostehem. 

Tímto způsobem byli vytvořeni uvedení pejsci. 
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Lepidla na textil a lepení plsti 
Opět jedno z témat, které se hodně probírá  Tak jdeme na to a budeme mít materiály za sebou. 

Lepidel je opět celá řada, mezi ty nejkvalitnější se řadí lepidlo PRYM a Gutermann (pozor toto lepidlo 

poměrně zpočátku zapáchá, ale zápach časem vyprchá).  

Lepit či nelepit malé a drobné části? 

Odpověď je poměrně jednoduchá, NE  děti jsou šikulky a ani to nejkvalitnější lepidlo, nebo někdy 

doporučená tavná pistole, nikdy nevydrží. Ze zkušeností mnoha lidí a mé vlastní, je že co nepřišijete, 

to se odlepí. Takže vše opravdu šijte. Ručně, nebo na stroji, ale lepidlo vám aktivity v 90% nikdy 

neudrží. Takže když už jste se do knihy dali – vše přišijte a zapošijte  věřte, že to co zpočátku 

nepůjde, časem ušijete, jako nic. 
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Jak začít šít knihu 
Tak a jsme tu, jak tedy začít? 

Každý si jistě najdete způsob, který mu bude nejvíce vyhovovat. Budu ráda, když Vás moje následující 

řádky nasměřují jakým způsobem začít. 

 

Jako první si musíte stanovit velikost strany. 

Nejčastější rozměry stran jsou: 

- 20x20cm 

- 25x25cm 

- 30x30cm 

- 25x30cm 

Pokud nevíte, kterou zvolit, nejjednodušší je načrtnout si v reálném měřítku tyto velikosti včetně 

aktivit, které do nich chcete. Pak uvidíte, zda vám stačí, nebo potřebujete více prostoru. 

 

Vazba 

Nebojte,  ještě Vás vazbou nebudu strašit, to si necháme na později, ale pokud se ještě nemůžete 

rozhodnout, nemusíte. 

Stačí, když si bavlněnou část stránky necháte větší ze všech stran cca o 1,5-2cm, než výztuhu. V 

závěru se můžete rozhodnout, zda pouze založíte do vnitřní části, nebo seříznete a olemujete. 

Nicméně, aby jste se mohli rozhodnout, je potřeba tu látku navíc tam mít  

 

Strany a aktivity 
 

Často tu budu zmiňovat stranu a list, tak ať netápete malé ujasnění na začátek. Pokud budeme 

mluvit o listu a straně je vždy jeden list složen ze dvou stran. Stejně, jako v tištěných knihách. 

No a na každé straně jsou jednotlivé aplikace. 

Jeden list bude ve výsledku složen z bavlněné látky-výztuhy-výztuhy-bavlněné látky. 
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Začneme od začátku. Nachystáme si náčrt stran - nejlépe sudý počet. Osobně doporučuji si přibližně 

promyslet, co byste v knize měli rádi a až v závěru kompletovat, dle témat, co se k sobě hodí, a co na 

sebe navazuje. 

Nejjednodušší, pokud si nejste jisti rozložením aktivit, je nakreslit si jednotlivé strany na připravený 

rozměr stránek. Nakreslete si tedy na papír, jak by měla vaše stránka vypadat 

 

1) Náčrt a základ pro stranu 
Pro úplný začátek si tedy nachystám, asi takovou kupičku: 

- Náčrt 

- Bavlněné látky 

- Výztuhu 

- Stuhy, plst a vše co asi budete chtít použít, někdo jede dle přesného návodu, někdo 

improvizuje. To už nechám na Vás, co komu vyhovuje. 

 

 

 

 

 

  



34 
 

2) Vytvoření podkladu pro aplikaci. 
 

Nažehlím si na výztuhu bavlněnou látku. Pokud budete mít jednolitou plochu je jasné, že nažehlíte na 

celou plochu. 

 

 Pokud chcete dělit nebe a zem, například, tak máte dvě možnosti: 

A) Vystřihnete si jednotlivé části zvlášť, což znamená, že je budete nažehlovat buď naráz, nebo po 

částech, aby na sebe jednotlivé části navazovaly. Jak nažehlovat látku na výztuhu jste se dočetli 

v kapitole o výztuhách, proto se k tomuto již nebudu vracet. 

 

Při nažehlování zde dejte ale pozor, abyste si nezalepili lepidlem žehličku. Pokud budete nažehlovat 

části jednotlivě tak použijte pečícího papíru. Je fajn si třeba jen lehounce špičkou žehličky přichytit 

jednotlivé kousky, pak použít pečící papír a přežehlit celé. 

 

B)Nebo si můžeme nažehlit jednu podkladovou látku na výztuhu a jen našívat další jednotlivé 

části. Je potřeba si však dát pozor, u látek, které na sebe pokládáte, aby se Vám látka při šití 

nehrnula. 

Můžete přilepit oboustranně nažehlovacím vlizelínem, nebo přichytit třeba stylefixem, kores lepidlem 

atd. 

Nakonec prošijete, jak v případě překládaných, tak jednotlivě nalepovaných. 
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Můžete využít dekorativní stehy, rovnosteh, hustý entl. to je již na vás. Šijte opravdu až do konce 

bavlněné látky, až přes kraj výztuhy. Zde, abyste lépe viděli, mám bavlnu zarovnanou s výztuhou. 

 

 

 

. 

  

 

 

Pokud přes sebe látky a plst pokládáme je dobré si látku také přichytit u samotného okraje prošitím, 

opravdu pouze třeba 0,3mm od budoucího kraje. 

 

 

Další na co je dobré dát si pozor, jsou okraje. Je vhodné aktivity směřovat spíše na středovou část, 

aby potom nedělaly paseku, při šití vazby, nebo natloukání průchodek do okraje listu. 

Tam, kde by v kraji bylo více vrstev filcu, výztuh, bavln by již mohl vzniknout při lemování aj. malý 

problém. 
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3) Našívání  jednoduchých - nepohyblivých aplikací na stránku 
Nachystáme si z filcu, bavlny danou aplikaci a předběžně naplánuji, kam ji umístím. 

Aplikace šijte od spodních vrstev nahoru. 

Začneme s jednoduchou aplikací, abyste 

pochopili princip. 

 

 

  

. 

V dolní části budu mít umístěné stuhy. Zde jsem si malinko usnadnila práci a stuhy jen zkřížila. Lze 

také samozřejmě jednotlivé paprsky ohnout, konce spojit opálením a našívat jednotlivě. Aby se 

netřepily, stačí konce stuh opálit zapalovačem, jak jsem již zmínila. Já na přichycení dříve používala 

hodně kores lepidlo. Je netoxické a dá se vyprat. Lze použít také textilní sublimační lepidlo, které 

vypráním mizí a je určeno přímo pro práci s textilem. 

Skvělým pomocníkem  je také stylefix, oboustranně lepící páska na textil. Odtrhnete a přilepíte. 

Použít můžete cokoliv. 

 

Máme tedy nachystány stuhy a filc a jdeme na šití...Prošíváme přibližně 0,2mm od okraje. Někteří 

mají problém s kvalitou prošití u kulatých tvarů. 

Malý tip pro vás  možná i věc k tréninku. Protože cvikem se to bude zlepšovat. 

Neposunujte, nedržte při obšívání aplikaci, ale celou podkladovou plochou pomaloučku kolem dokola 

otáčejte. Klidně 

pomocí kolečka, 

ručně steh za 

stehem. 

Nezapomeňte na 

začátku a na 

konci zapošít. 
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4) Našívání složitější aplikace – vrstvení 
Nyní Vám ukážu, jakým způsobem lze našít složitější tvary na list strany. Příkladem bude strom, na 

který poté můžete zavěsit jablíčka, hrušky, třešně, to je již na vás  

Jdeme na to. Nejprve si vystřihneme kůru stromu s větvemi z plsti (koženky, či plátna) a jednotlivé 

odstíny podkladu listů, abychom nevystřihovali opravdu moc pidilístečků, stačí pár, na doladění  

pokud chcete, klidně můžete našít list po listu. Jestliže plánujete dělat roční období, našijete obyčejně 

kmen na podklad, jako jsme si to ukázali v předchozí kapitole a řešíte pouze lístečky, jablka zvláště na 

zavěšení na háčky, či suché zipy. 

 

Máme tedy nachystán kmen a jednotlivé odstíny podkladu koruny stromu. Na hlavní podkladový filc 

si našijji tmavší odstíny, které jsem si přichytila špendlíky, lze také opět kores lepidlem, sublimačním 

lepidlem. Přišíváme cca 2mmod okraje. 

 

Je možné každou tmavou část dělat samostatně a zapošít, nebo pokud jsou blíže u sebe jen přejet 

rovnostehem k další části. Následně našíváme drobné detaily., jako jsou listy. Nezapomínáme zapošít, 

až máme vše na svém místě. 
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V další části si připravíme kůru stromu. Jsem detailista a tak jsem si ji prošila rovnostehem, aby měla 

určitou strukturu, jako klasické stromy. Nyní buď přišijete k podkladu celý strom, nebo jeho část. Já 

jsem v tomto případě plánovala strom, jako schovávačku pro zvířátka, našila jsem jej k podkladu ve 

spodní části a následně od ¾ stromu již včetně koruny. 

 

Stromy často doplňujeme háčky (které našíváme ručně, vhodná 

je opět extra pevná nit), suchými zipy, nebo patentkami. Tyto 

části našíváme až máme našitý celý strom na podkladě. Tedy 

skrz výztuhu, bavlnu i aplikaci. Můžeme často vidět, také hnízda 

pro ptáčky. Ty vytvoříme stejným systémem vrstvení. Můžeme 

jen vystřihnout a našít, nebo můžeme zkombinovat s lýkem. 

Stačí pouze kousky lýka našít na podklad z plsti, vše lehce 

zastřihnout a našít do koruny. 
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5) Oddělávací aplikace – jednoduché 
Mezi takové nejzákladnější oddělávací aplikace patří všemožné tvary, jablíčka, hrušky, květy, čísla.. 

V této kapitole Vám ukážu, jak ušít jablíčko, Postup je poté stejný pro všechny výše jmenované věci. 

Tedy tvary, květy apod. 

Jablíčka jsou oblíbená, často používaná tak, když už jsme začali stromem, měli bychom k němu také 

něco přihodit ;) 

Vystřihneme si tedy libovolný tvar jablíčka. Záleží na Vás, jak máte staré dítko a jak je zručné, někdo 

volí menší rozměr, někdo větší. Tento tvar si vystřihneme z decovilu, či jiné výztuhy a nažehlíme 

k většímu kousku plsti. Načež si nachystáme kousek výplně (pes rouno, vlněné), pinzetu a kousek 

hnědé, nebo kožené šňůrky a větší kousek plsti, než je samotné jablíčko. 

 

Šňůrku si položíme ze strany, kde je výztuha a přichytíme lepidlem, čímkoliv a necháme šňůrku delší 

na obou stranách. Položíme na kousek plsti a můžeme jít šít  Začínáme na boku jablíčka, cca 2mm 

od kraje vrchní vyztužené části. 

 

Prošijeme dokola a zastavíme se cca 1cm od místa, kde jsme začínali. V tomto kroku vložíme do 

vnitřní části trošku výplně, aby bylo jablíčko kulaté, ale ne moc, aby bylo možno ho sešít. 
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Poté jablíčko došijeme až do místa, kde jsme začínali a zapošijeme. Nakonec obstřihneme ve 

velikosti, jako je vrchní část. Je to z toho důvodu, že díky tomuto malému triku jsme vyztužili aplikaci 

a zároveň nám výztuha nekouká ven, takže je vše krásně čisté a není třeba se přesně trefovat do 

malého tvaru. Nakonec udělám uzlík na jedné a druhé straně, zastřihneme a opálíme zapalovačem. 

Dole si nenecháme nic, pouze uzlík, který ještě zlehka opálíme, aby se nerozvázal a nahoře opálíme 

konec a můžeme ještě lehce prohnout šňůrku tak, že dáme zapalovač pod šňůrku ale do větší 

vzdálenosti, aby se pouze prohnula a nezačala pálit. 

Pakliže máte jablíčko na háček, v tento moment našijeme protikus k háčku, většinou je to očko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste chtěli jablíčko na suchý zip, našijete jej ještě v počáteční fázi, tedy když máte nažehlenou 

výztuhu na plsti.  

Pokud byste aplikaci měli přišitou na šňůrce, která bude držet v části podkladu, samozřejmě musíte 

jednu část šňůrky nechat schovanou uvnitř. Doporučuji opět opálit tuto část, i když je schovaná, aby 

nedělala neplechu. Zatím se to nestalo, ale jistota je jistota  No a například u mrkviček v poslední 

fázi ještě prošijeme sem tam na šíři a můžeme ponechat vyčnívající, zapošité nitě, abychom imitovali 

kořeny zeleniny. 

Kytička na knoflík 

Ta je mnohem snazší, pakliže ji nebudeme vyztužovat. Stačí pouze vystřihnout tvar a naznačit si 

velikost průchodu, jako rámeček (průchod je vždy o fous větší než knoflík). Ten, prošijeme kolem 

dokola rovnostehem. Na kratších částech několikrát zapošijeme. Nakonec prostřihneme opatrně až 

k okraji a máme hotovo. 
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6) Složitější aplikace, postavičky 
Tak od těch jednoduchých věcí šup k těm složitějším  A máme tu postavičky, oblíbence, kteří v knize 

prostě musí být  

Nyní využijeme vše, co jsme se v předchozích kapitolách o aplikacích naučili. Známe vrstvení a 

vyztužování, aby byla výztuha schovaná, takže princip už víte a teď jen propojit to do sebe. 

Jako první si nachystáme nákres na decovil. Jednotlivé části plsti postupně nažehlíme na výztuhu. Plst 

bude cca o 2mm vždy větší než výztuha!!! Našijeme vše, co bude v lícové (pohledové) části, tj.pusinka 

oči, všechny detaily, aby byly schované uvnitř a nekazili nám zadní stranu. Jakmile je máme, začneme 

postupně našívat na větší kousky plst dle barev (tedy to co budeme mít vzadu). Já začala růžovou 

hlavičkou. Každou barevnou část prošijeme kolem dokola a zapošijeme. 

U Pepiny jsem v následující části potřebovala také ruce, nohy a ocásek. Opět třešinka, protože takhle 

tenké nožičky prostě nevyztužíte a pokud byste je nechali pouze z plsti, utrhnou se. Takže rada je, 

abyste si prošili pouze rovnostehem na jeden kus plsti a obstřihli opět cca 2mm od kraje. Takto 

vystřižené je upevníte na podklad, otočíte a našijete na větší kus plsti-šatečky. Piplačka, ale stojí za to 

 Výsledkem je dokonale dokonalá postavička. Nikde nekouká výztuha, nestane se, pokud jste dobře 

šili, že by utekla noha atp. 
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7) Provlékací a posouvací aktivity 
Nyní Vám ukáži, jakým způsobem do knihy zařadit provlékací a posouvací aktivity.  Na příkladu 

s letícím ptáčkem a sluníčkem. 

Posouvací aktivity 

Ušijeme si lícovou stranu aplikace, která je vyztužena, prozatím bez 

zadní strany. Já zvolila ptáčka, který mi poletí přes stránku se sluníčkem. 

 

 

 

Nachystám si také kousek decovilu na vyztužení místa, kde budou v rubu umístěny průchodky. Vezmu 

sadu na natlučení průchodek a pomocí kladiva vytvořím dírku, kterou protáhnu průchodku tak, 

abychom nasazovali protikus průchodky na vnitřní straně. 

 

Protikus zatlučeme kladivem a tímto způsobem si nachystáme obě průchodky, jimiž protáhneme 

stuhu tak, aby nám volné konce koukali ven na pohledovou stranu. 
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Aplikaci dáme na nachystanou vnitřní část tak, aby byl decovil uvnitř a průchodky v zadní středové 

části aplikace a opatrně prošijeme (dejte pozor, ať si nepřišijete volné stuhy, protože ty poté budete 

přišívat k okraji listu. Následně vše navíc odstřihneme a zůstane nám nachystaná aplikace na 

protahování. 

 

 

Protahovací šňůrky 

Na podklad si nachystáme základ – sluníčko. Některé ze šňůrek budou koukat ven a taháním za 

korálky budou děti vytahovat jednotlivé barvy korálků. Stejně jako u ptáčka si skrze tentokrát celou 

stranu natluču průchodky, jimiž budou šňůrky procházet. 

 Jakmile mám nachystáno vezmu si 

první korálek a udělám souček, který si 

opálím. Souček udělám také za 

korálkem. Protáhnu šňůru průchodkou 

až do dírky, kde bude vycházet. 

Tam udělám kousek od hrany suk, aby 

se dalo šňůrkou hýbat, nasadím druhý 

korálek a opět udělám souček. 

Takto postupuji u celého sluníčka, až 

mám hotovo. 
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8) Tylové bludiště 
 

Oblíbené bludiště, bývá v téměř každé knize a je univerzální, co se týče věku. Není na něm nic 

těžkého  Tak jdeme na to. 

Nejprve si opět připravím podklad. Budu dělat šnečka, proto mám podklad, jako ulitu z bavlny, kterou 

jsem si nažehlila vlizelínem k podkladové stránce, aby se nehýbala. 

Nyní si přišpendlím k podkladu tyl, který prošiju hustým entlem dokola. Pouze na konci nechám 

kousek nesešitý, tím vložím korálek, knoflík.  

 

 

 

 

 

 

 

Dále bludiště vyplním trasou. Dejte pozor, aby byly průchody dostatečně průchozí a korálek se 

nezasekával. 

Nakonec našijete zbytek šneka a máte hotovo. 
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9) Našívání zipů (suché zipy, zadrhovadla) 
Ušijeme si berušku, na niž uvidíte, jakým způsobem lze zipy využít. Jde o jednu z nejoblíbenějších 

aktivit. 

Nachystáme si tedy: hlavu berušky, krovky, zip nedělitelný a kousky suchého zipu, který jsme si 

vystřihli do teček. Zip je dobré okolo malinko opálit zapalovačem. Nebude pouštět chlupy. 

Občas se ptáte, kam našívat mechovou část a kam háčky suchého zipu. Neplatí však žádné pravidlo. 

Spíše je potřeba zamyslet se, kde háčky budou dělat nejmenší paseku. Tedy, pokud vím, že na 

protější straně budu mít pozadí, jakoukoliv aplikaci s filcem, snažím se dát mech na tu část, která se 

bude protější strany dotýkat. Tzn. Například i u puzzle se snažíme na podklad dát mechovou část a 

háčky našít na samotné puzzle. 

U Puzzle lze však také obejít lehce mech tím, že necháme v zadní části pouze plst a háčky budou, jako 

celistvý podklad, kam se puzzle bude dávat. Nedrží tolik, ale plst na háčcích drží. 

Nyní se vrátíme k naší berušce. Jednotlivé krovky jsem si vyztužila výztuhou, která je opět menší o cca 

3-4mm  a nyní na ně našiji jednotlivě puntíky z mechové části zipu. Pokud máte plst 2mmširokou 

nemusíte vyztužovat. Výztuhu dáváme spíše tam, kde je plst tenčí jak 1,4mm, nebo tam, kde je spoj 

namáhaný, což u suchého zipu je. Našíváme buď entlem, nebo tříkrokovým stehem, díky kterému je 

jistota, že háček nitě nevytáhne. Nezapomínáme vždy zapošít! Nyní tedy našijeme na krovku. 

 

Jakmile máme našito na obou částech tečky, můžeme se vrhnout na našití zipu. Já si zvolila 

nedělitelný zip v délce krovek. Nyní máme dvě možnosti, buď v rubu bude čistě výztuha, nebo 

můžeme ještě vystřihnout stejný kus plsti a ten bude uvnitř a tím pádem nebude výztuha viditelná. 
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Z mého pohledu je to zbytečné, proto jsem rovnou našpendlila zip k jedné z půlek berušky. Špendlíky 

špendlíme směrem ostří proti zipové patce, aby se nám dobře vyndávaly. Šiji od kovové koncovky do 

přední části. 

 

Těsně před koncem zastavíme a označenou část mírně prohnu do 

vnitřní části, tím pádem nám nebude koukat ven. Stejný postup 

opakujeme na druhé straně. Pouze dáváme pozor, aby nám na sebe 

jednotlivé krovky navazovaly a byly zarovnané. Pakliže bychom 

chtěli mít i na vnitřní straně plst vkládáme zip vždy mezi dva kousky 

plsti, které pak prošijeme při kraji. 
Nyní máme krovky nachystané. Přišpendlíme si je na podklad tak, 

aby hlava berušky zakryla koncovku zipu (ta část, kde zip končí) a prošijeme kolem dokola. Já začala 

kousek od zipové části, abych předešla odtržení krovky při manipulaci. Nicméně toto není zcela třeba, 

můžete začít při kraji a obšít celou dokola jednoduše. A máme kapsičku na beruščiny puntíky 

hotovou. 
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Lemování a začištění stran 
 

Strany již máte tedy připravené, nyní už stačí je pouze začistit. Jestliže jste si nechali místo na bocích 

stran, můžete se rozhodnout, zda budete lemovat, nebo pouze látku založíte. Opět existuje hodně 

způsobů, takže vám ukážu dvě varianty, na vás je, kterou si zvolíte a vyberete  

 

1) Založení stran 
Jde o nejjednodušší způsob, proto Vám ho ukážu, jako první. Kdo není profíkem v lemování 

proužkem, doporučuji volit tento způsob, protože u proužku se může mnohdy stát, že s výsledkem 

nebudete příliš spokojeni. 

Máme našité a poskládané strany, tak jak si je přejeme nakonec v knize mít.  

Již na počátku jsme si řekli, že dvě strany, jsou jeden list.  

Nachystáme si tedy dvě stránky knihy, každou tedy tak, že je otočíme rubem k sobě (stranou 

s výztuhou) a jednotlivě si přečnívající okraje přilepím do vnitřní části strany (tedy tam, kde je 

výztuha), nenecháváme už žádné místo, ale přesně na velikost strany. K přichycení nejlépe pomůže 

opět kores lepidlo. Rohy založíme buď, jak je na obrázku, nebo souběžně s danou stranou. Pakliže je 

založíte, jako je na fotografii, měli byste je ještě lehce došít, aby tvořili krásný rožek, toho docílíte 

nejlépe matracovým stehem (jak na něj se dočtete v příloze u stehů  ) 

Lze také jednoduše založit a nezašívat. Pouze maličko odstřihneme vrchní hranu, aby nekoukala ven. 
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Máme tedy založeny všechny strany jedné stránky knihy a krásně začištěny. Nyní si dáme tyto dvě 

stránky k sobě a přichytíme, třeba kolíčky na prádlo, nebo patchworkovými svorkami. 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec takto nachystané strany sešijeme k sobě rovnostehem přibližně na šíři patky. 

 

Nyní záleží na Vás, zda chcete mít vazbu šitou, nebo chcete mít možnost vkládat jednotlivé listy. 

Pokud budete volit vkládání listů, musíte ještě natlouct průchodky.  

Pakliže budete mít vazbu svazovanou například stuhou, je čistě na Vás, kam průchodky natlučete, 

Natloukáte velikost průchodek 7mm, nebo 5mm jsou tak akorát ke všem typům vazeb, kroužků a 

nejsou zároveň ani moc malé. Stanovte si 2-3 body, ve stejné vzdálenosti od okraje a natlučte dle 

návodu. Pokud byste měli strany hodně tlusté díky materiálu pomůžete si protlačit spodní část 

průchodky s průchodem třeba nůžtičkami na nehty, až bude vidět onen průchod. Je možné si také 

dané místo neprotloukat natloukátkem, ale udělat děrovacími kleštěmi, nebo prorazit nůžtičkami, ale 

velice opatrně. Pozor na prsty i stránky   Jakmile máte průchodku skrz je vyhráno, nasaďte kroužek 

a zatlučte kladivem pomocí násadky. 

Pokud volíte vazbu kroužkovou postup je stejný, jako u svazované. 

Drobný problém nastává u pevné kovové vazby, tam je třeba mít hotový přebal a dle něj určit střed 

strany, tedy i vazby a od něj odměřit průchody. Ale nebojte, jen to zle zní  V zásadě to není tak 

složité, jak to vypadá  Jistě pochopíte, až si pročtete návod na přebal knihy. 

 



49 
 

 

2) Lemování stran 
Správně se lemuje šikmým proužkem, avšak v knize není třeba, aby byl proužek pružný. Pravý šikmý 

proužek totiž mírně pruží (ale pozor nejde o lemovací gumičku ;) ), je stříhán ve směru 45st. Opět 

existuje spousta variant, já vám ukáži jednu, na internetu však najdete spoustu dalších. 

Nevýhoda tohoto lemování je veliká pracnost, pakliže jste jich nenašila x, tak se s ním docela 

potrápíte. 

Šikmý proužek si lze zakoupit, nebo si můžeme vyrobit svůj proužek, kterým si knihu olemujeme. 

Pakliže jste patchworkářky máte již povědomí, jak na to a následující text je pro vás bezpředmětný   

Nachystáme si tedy látku, kterou chceme mít, jako lem daných listů.  Nastříháme si v rozměru 4cm – 

4,5cm. Listy samy o sobě nejsou dlouhé tak, aby Vám na ně nestačila jedna šíře látky, takže vás 

nebudu zatěžovat navazováním látky do jednoho dlouhého hada. 

 

Začneme s chystáním listu před lemováním. Mám nachystané 

dvě strany, které při okraji sešiju k sobě. Stačí opravdu malý 

kousek, aby nám steh případně nikam nevykoukl z lemu.  

 

Vezmeme si nachystaného hada (4cm), dlouhého cca 110cm a 

tužkou na textil si z rubové strany vyznačím po celé délce čáru 

2 cm od kraje. K této čáře pak po celé délce zažehlím jednu stranu, jak vidíte na obrázku. (Můžete 

také pouze zažehlit, aby jste hrany viděli). 

Nyní přiložím nezažehlenou stranu proužku ze zadní strany k hraně výrobku, který chci lemovat a 

přišívám ho na šířku patky (pravý okraj patky kopíruje pravou stranu proužku a okraj výrobku, jehla je 

ve střední poloze). 
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Když se blížím k rohu, přehnu proužek směrem ven tak, aby byl ohyb přesně v rohu -viz obrázek. Tím 

si vyznačím linii, po kterou budu šít. Jde o to, abych se šitím skončila v místě, které je přesně na šířku 

patky od protilehlého okraje. Když jsem v tom správném místě, pootočím látku a došiju šev zešikma 

do rohu. Zde můžu zapošít, ale také nemusím. Stačí jen zvednout patku, vytáhnout jehlu, naskládat 

proužek, jak vidíte dále, a pak pokračovat v šití, aniž bych musela zapošívat. 

Pak proužek přehnu zpět na výrobek tak, aby přehyb proužku zůstal přesně na hraně výrobku. Nikde 

nic nepřečuhuje, horní přeložená hrana proužku kopíruje hranu výrobku a dlouhá strana (vidíte 

vpravo) jde po další hraně výrobku.  

Teď spustím patku opět tak, aby její strana kopírovala 

hranu výrobku a pokračuju v přišívání proužku. Na začátku 

obvykle pár stehů zapošiju. Začínáme tedy cca 0,5cm od 

samotného kraje, ne na jeho úplném začátku! (Přibližně 

tam, kde vidíte nyní zapíchnutý špendlík. 

Proužek tedy takto našívám po celém okraji listu, 

nezapošívám až do úplného konce, ale ukončím o kus 

dříve. Jednu stranu (vrchní) nechám volně a druhou, která 

bude z lícu založím. Vznikne mi chlíveček pro schování 

kraje. Nakonec došiji. 

 

 

 

 

  

 

  

 

Když je proužek z rubu přišitý, začneme ho otáčet do líce. Teď se ukáže význam zažehlení jedné 

strany proužku. Nemusím vůbec řešit, jak moc mám nebo nemám látku zahýbat dovnitř. Prostě ji 

přehnu přes okraj jak to nejvíce jde a přišpendlím. Zažehlená hrana mi krásně drží stále stejnou šířku. 
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Rohy složím pěkně tak, jak vidíte na fotkách. Nejdřív proužek protáhnu a druhou stranu přes něj 

pěkně přeložím. 

 

 

Nakonec si rožky složím, mohu prostehovat, nebo vložit špendlíčky a prošiji při okraji. A máme 

hotovo  

 

Pakliže jste se rozhodli pro šitou vazbu, není potřeba vytvářet chlíveček pro druhou stranu proužku, 

pouze zašijete a neřešíte nezačištěné kraje. Viz. spodní obrázek, šipka. 

 

  



52 
 

Vazby 
Vazba je tedy něco, co drží knihu, jako takovou u sebe. 

Vazby existují: 

- Kroužkové 

- Kovové – šanonové 

- Šité 

 

Kroužková vazba 
Vazba z knihařských kroužků je jedna z nejsnadnějších. Jde o kovové kroužky, které lze rozevřít a 

zavřít. 

Jednotlivé listy se na kroužky lehce navléknou, či vyndají a prochází jednotlivými stránkami, ve 

kterých jsou průchodky. 

Ideální rozměr průchodek je 5mm či 7mm. Menšími nebudou dobře kroužky procházet a budou 

zadrhávat. 

Kroužky můžete vést čistě ven, pak budou viditelné, nebo mohou být zašity v obalu, 

podobně, jako je tomu u kovové vazby. 

 

                     autor: Quiet book Effie                                                                                       autor: Blanka Reitschmiedová 

 

Listy jsou lemovány pruhem látky, či šikmým proužkem, nebo založením látky do vnitřní části listu. 

  

Pozor: U těchto kroužků se snažte najít opravdu kvalitnější, ne vždy nízká cena zaručuje kvalitu, 

někdy se může stát, že se totiž kroužky rozevírají a již nejdou znovu zavřít. 

Výhoda: Jsou snadno použitelné, listy lze libovolně obměňovat a dají se dohledat i barevné ;) 

Nevýhoda: Listy mohou v kroužcích lehce létat do stran, vazba není zcela pevná. 
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Pevná/šanonová vazba 
 

Je asi nejjednodušší, není potřeba mít uvnitř kovovou vazbu, stačí ušít a do hřbetu natlouct 

průchodky a rázem máte knihu v šitém šanonu svázanou například stuhami. 

Výhoda: Je poměrně snadná a listy se dají obměňovat. 

Nevýhoda: Někomu nevyhovuje právě to, že listy se mohou poztrácet a kniha je poté taky o něco 

větší. 

 

Připravíme si výztuhu. Já na přebal používám pouze 

decovil, někdo používá na vnitřní stranu ronar fix lux, 

na vnější stranu decovil.   

Přebal lze ušít z jednoho kusu, nebo děleného.  Obě 

varianty jsou možné, záleží, jak moc si chcete s 

přebalem pohrát.  

 

 

Já mám velikost listů 30x30cm, tedy můj přebal bude o 2-3cm větší na výšku stranu, aby nám listy 

nekoukaly. Na délku je třeba myslet na to, zda budete mít v přebalu vazbu, nebo bude pouze 

svázaná. Pakliže bude pouze svázaná stuhou, pak není třeba přidávat více než uvedené 2-3cm také na 

délku. Pakliže budete mít kovovou vazbu, je třeba počítat s výškou vazby, která je 4cm, tedy velikost 

bude 36x34cm. Hřbet knihy je variabilní dle toho, jak máte širokou knihu. Stačí cca 5cm. Hřbet bude 

tedy velký 5x34cm. 

Nařežeme tedy z výztuh:  4x  velikost stran (u mne je to 36x34cm) 

                                              2x hřbet 5x 34cm 

Nažehlíme si decovil (nebo jinou vybranou výztuhu) na bavlněné plátno, které je v celku, ve větším 

rozměru, než jsou jednotlivé části. Toto samozřejmě berte, jako možnost. Někdo si chce pohrát také 

s různými plátny, takže je možné i tuto část mít sešívanou. Mezi hřbetem a boky necháme cca 1mm 

mezeru. To stejné uděláme také s vnitřní částí obalu. 
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Poté si ořízneme látku tak, abychom navíc měli opravdu pouze cca 2cm, tu založíme stejně, jako 

v případě zakládání stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní můžeme dozdobit přebal, napsat, či našít na obal jméno atp. Do vnitřní části můžeme našít 

kapsičku na aktivity, které nejsou připevněny a mohly by padat ven. 

Jakmile máme nazdobeno, do vnitřní části obalu nachystáme vazbu. Naměříme si tedy střed hřbetu. 

 

 

 

 

 

 

 

     Vyznačíme si místa, kde budou průchody.                                                              

Protlučeme raznicí, která je u průchodek. V tomto 

případě nám sedí do vazby velikost průchodek 4mm. 
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Máme tedy nachystáno ve vnitřní straně místo pro průchody a nasazení vazby. Průchodka prochází 

z rubu do vnitřní strany na líc. Nasadíme na ni vazbu a protikus průchodky-kroužek, zatlučeme 

pomocí kladiva. 

Takto máme hotovou vnitřní část obalu a stačí již pouze sešít dohromady s lícovou stranou knihy. 

Sešijeme rovnostehem při okraji obalu. 

Pakliže máme plánováno zapínání, ať na magnet, nebo na stuhu, máme ji nachystanou v boku a 

pouze prošijeme. Tím máme hotovo. 

Lze také listy svázat stuhou, pak pouze nachystáme přední a zadní stranu a svážeme skrze průchodky, 

nebo průchodky natlučeme skrze stejně šitý šanon, jen s tím rozdílem, že máme průchodky skrz celý 

přebal, který je již sešitý. Viz obrázek dole (autor: M.Hrušková) 
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Šitá vazba 
 

Výhodou této vazby je, že listy drží v knize již napořád  nestane se, že by někam utekly. Nevýhodou 

je, že není možné listy měnit dle zájmů dětí. Každý preferuje něco jiného, takže i v tomto jsou knihy 

velmi variabilní  

Většinou se kombinuje šitá vazba s lemovanými stránkami, ale nevidím důvod nezvolit také 

kombinaci zakládaných stran s šitou vazbu, ačkoliv je pravda, že u lemovaných je to přirozenější a 

tradičnější. 

Nachystáme si tedy širokého dlouhého širokého hada. Lepší je v tomto případě nechat delšího a  

nakonec odstřihnout. Hada si vytvoříme složením dvou pruhů látek k sobě lícem a jejich prošitím u 

vrchního okraje (tam kde máme nezačištěno.). Následně protočíme z rubu na líc a přežehlíme. 

 

 

 

 

Samotná šíře hada je opět variabilní, záleží na Vás. Povětšinou se setkáte s mírou menší o 2x 1,75cm 

než je samotný list.  

 

                                                                                     1,75cm 

                                Šíře hada 

 

                                                                                     1,75cm   

 

Takto vytvořený had bude držet listy knihy v harmonice. Někdo si na daný list rozměřuje jednotlivé 

záložky, kde bude šít, někdo je dělá od 

oka dle velikosti listu. Narýsovali jsme si 

tedy přibližné místo, kde budeme míst 

jednotlivé listy prošity, což je vždy 

v hraně, tam kde jsme lemovali. 

Vezmeme si hada a zarovnáme 

nezačištěný konec s hranou strany a 

prošijeme na stroji. Druhý, delší konec 

hada otočíme na druhou stranu listu a 

opět prošijeme. 
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a nyní pokračujeme znovu tak, aby nám vznikala harmonika. Listy jsou do chlívečku vloženy a prošity 

při kraji (tam kde se potkává had s lemem. 

Jakmile se dostaneme k poslední straně opět ji prošijeme a nyní máme na výběr dvě možnosti. Pokud 

máme dostatek hada protočíme hada opět na začátek, tím si vytvoříme hřbet. Nezačištěný kraj 

vložíme do vnitřní části, prošijeme a máme hotovo. 

 

Je mi ale jasné, že je to poměrně složitá 

záležitost. V tomto případě doporučuji podívat 

se na youtube na názornou ukázku. Krásně má 

šitou vazbu natočenou Irina Sorokina. 
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Ručně šité knihy 
 

Knihy lze ručně šít prakticky stejně, jako kdybyste je měly šité na stroji. Knihy můžou být šity celé 

z filcu, lze použít filcový podklad, jako samotnou stránku a na ni našívat aplikace. Nebo může být 

podklad z bavlny a založen, či obšit šikmým proužkem, v tom není rozdíl. 

Pakliže zvolíte filc o tloušťce 2mm, jako podklad nemusíte stránky ani vyztužovat. 

Obecně, pakliže volíte celou filcovou stranu a vyztužujete, nechejte si výztuhu menší o cca 0,5cm, aby 

nebyla při sešití stran vidět. 

Při ručním šití využijete celou řadu ručních stehů, které můžete šít bavlnkou, nebo mulinkou. Nebudu 

je zde zmiňovat všechny, ukáži vám pouze ty nejčastěji používané. Když si zadáte na googlu ruční 

stehy, nebo vyšívací stehy najdete množství dekorativních stehů, které v knize můžete uplatnit. 

Pro našívání jednoduchých aplikací použijete: 

Přední steh (základní) - To je pouze nahoru a dolů  

 

 

Zadní steh - stehy jsou vedle sebe, aniž byste se v lícu museli trefovat do stejné dírky, použijete 

například u stonků květin apod. 

 

 

 

 

 

 

Smykovací steh – v ručním šití u QB ho budete využívat asi nejčastěji. Jde o steh, kterým začistíte a 

spojíte dva kusy v jeden. Můžete s ním aplikovat jednu věc na druhou, nebo spojit dvě stránky k sobě. 

 

 

 

 



59 
 

Matracový steh – využívaný v šití hodně, spojí dvě tkaniny do jedné, aniž byste poznali, že jde o ruční 

šití. 

 

 

 


