Poznámka: Tento střih je určen všem, kteří chtějí tašku Onbag ušít pro sebe,
své známé a rodinu. Za žádných okolností není dovoleno šít tyto tašky na
prodej ani pozměnit střih k vytvoření vlastního komerčního produktu.
Vynaložila jsem spoustu času a úsilí na vymyšlení tohoto designu, který,
pokud je mi známo, je nový. Proto bych byla velice zklamána, kdybych zjistila,
že jej někdo okopíroval.
Dávám střih k dispozici zdarma, protože jsme malá komunita a myslím si, že
je hezké si pomáhat – prosím použijte střih ve stejném duchu.
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Obsah

Potřebujete
•

1krát 35cm x 35cm – přední díl

•

1krát 35x70 – zadní díl a klopa

•

1krát 22x350 – popruhy, boky a dno

•

3krát 30x20 – přední a zadní kapsy (jedna může být z kontrastního materiálu)

•

2krát 20x35 – boční kapsy

•

2krát 30x5 – boční poutka

•

suchý zip pro přední kapsy
a klopu – přibližně 30cm

•

guma na poutka – přibližně
40cm dlouhá a 2cm široká

•

zip – přibližně 30cm

Nastříháno a připraveno k ušití

Vnější materiál
Výborný je středně tlustý bavlněný drel – hledáte něco přibližně stejné tloušťky jako jsou
vaše džíny.
Nespojujte popruh za dvou částí – zde taška získává svoji pevnost a švy nebudou vypadat
pěkně, když se později dá vše dohromady.
Materiál na podšívku
Dobře poslouží jakýkoliv materiál, který se vám líbí, pokud je relativně tenký a relativně
pevný – popruhy jsou poměrně hodně namáhány.
Pokud sešíváte podšívku z více části, doporučuji nemít švy na popruzích. Uvnitř tašky to
nevadí, ale popruhy jsou velice namáhány a švy mají tendenci praskat.
Pro dokončení vaší tašky nyní nabízím pěknou červenou Onbag nášivku, spolu s
instrukcemi, karabinkou a vytištěným návodem na ušití.
Cena v době psaní tohoto návodu je £5 + p&p.
Pro inspiraci se můžete podívat na ukázky DIY tašek na
blog.onbag.co.uk nebo vyhledat DIY Onbag na stránkách
www.thebabywearer.com.
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Onbag Classic

Všechny okraje zahněte – ujistěte se, že během toho přichytíte i podšívku, pokud ji
používáte.
1. Začistěte (zahněte a prošijte) vršky kapes. Boční kapsy zahněte po celém obvodu.

2. Zahněte vrch předního dílu. Zahněte dokola klopu (včetně podšívky). To pomůže přišít
podšívku úhledně k hlavní části tašky. Pro snadnější přišití dna a boků je dobré nesešité
okraje našpendlit.
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Postup

Přišijte zapínání předních a bočních kapes (suché zipy).
Ještě nepřišívejte suché zipy bočních kapes k popruhu – bude třeba je pečlivě rozměřit, aby
byly ve správné výšce.
4. Vsaďte zip do zadní kapsy.
5. Přišijte přední a boční kapsy.
Kapsy z vnějšku a z vnitřku
předního dílu je možné přišít
společně jedním prošitím, nebo
můžete vnitřní kapsu přišít jen
k podšívce.

6. Vytvořte boční poutka – založte okraje a prošijte. Vzniknou dva dlouhé proužky.

7. Přišijte pevně boční poutka na boky tašky – měřte pečlivě a ujistěte se, že po přišití
popruhu budou těsně u dna tašky.
Dělám to tak, že najdu střed popruhu a na něj položím
přední díl, který ukazuje přesnou šířku.
Ujistěte se, že
necháváte dost
velký přídavek
na kraji popruhu, aby bylo později možné udělat
lem.

Rozměřování bočních poutek

Potřebujete alespoň 2 cm z každé strany,
aby bylo na závěr snadné udělat lem.
Aby byla poutka pevně přišita, prošijte je do „X“.
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3. Přišijte suché zipy. Dávám tři rovnoměrně rozmístěné
odspodu nahoru na předním dílu (pro případy, kdy je
taška plnější nebo prázdnější) – zapínají se k druhé části
suchého zipu, která je na klopě. Dávám dva na přední
kapsu (předtím, než ji přišiji) a jeden těsně pod kapsu
přímo na přední díl – ale rozmyslete si, jak budete tašku
používat.

na samotných kapsách).
9. Připevněte boční kapsy přes poutka – dna kapes by měla vyjít přesně pod poutka.
Ujistěte se, že necháváte dost velký přídavek na kraji popruhu, aby bylo možné později
udělat lem. Jinak nemůžete sešít tašku dohromady!
10. Zahněte popruh a připevněte jej k tašce stejným švem. Zahnutý lem jde kolem vnějšku
tašky a vystupuje ven – to pomůže dát tvar tašky.
Zpevněte vrch, kde se přední a zadní díl dotýkají
klopy, prošitím do čtverce nebo několika řadami
stehů.

Dejte pozor, aby poutka směrovala
dozadu. Zároveň připevněte i podšívku,
pokud jste ji ještě nepřišili.

11. Připevněte gumu na popruh přímo na horním okraji tašky.
Používám poměrně širokou gumu a prošívám ji dvěma řadami stehů,
čímž se vytvoří tři poutka na každé straně.
Upozorňuji, že budete prošívat poměrně hodně vrstev najednou –
šijte pomalu.
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Boční kapsy ještě nejsou v téhle fázi přišité, ale přišpendlené na své místo, aby bylo vidět, zda
je vše v pořádku.

Doufám, že vám tyto instrukce pomohly. Jsou, a vždy budou, v procesu vylepšování. Vždy mi
pomůže, když mi k nim někdo napíše své postřehy.
Prosím, měřte a kontrolujte pečlivě, než začnete stříhat látku.
Pokud mate jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte mě na diyquery@onbag.co.uk. A prosím
pošlete mi fotku vašeho výtvoru – ráda uvidím, jakou úžasnou tašku jste vytvořili!
Přeji mnoho štěstí s tvorbou vaší tašky Onbag,
Sarah
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Na závěr…

