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Vzor 1: půlené čtverce a odšitý roh    
Jedná se o velmi jednoduchý vzor, který zvládne každý začátečník.

Nejdříve rozdělíte čtverce b na dvě skupiny 24 světlých a 24 tmavých čtverců (nebo barevně 
žlutých a modrých apod.) o velikosti 25 x 25 cm. Potom nařežet 96 čtverců a o velikosti 12 x 12 
cm v barvě kontrastní látky. Získáte 48 výsledných bloků o velikosti 22,5 x 22,5 cm.

1. V prvním kroku ušijete půlené čtverce.
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Sežehlením a odstřihnutím rožků získáte dva bloky půlených čtverců.

Čtverce položíte lícem na líc. Tužkou 
nakreslíte linku po úhlopříčce. Kreslete co 
nejpřesněji. 

Ve vzdálenosti švového pří  davku po obou 
stranách úhlo příčky ušijete dva švy. Nyní 
rozřežete čtverec po úhlopříčce.
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2. V druhém kroku odšijete rohy.
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Sežehlením získáte  dva čtverce, 
jeden s odšitým rohem v 
požadovaném rozměru a druhý
menší půlený čtverec na další 
projekt.

Položíte menší čtverec lícem na líc na půlený čtverec do rohu, kterým prochází úhlopříčka 
půleného čtverce. Nakreslíte úhlopříčku na malý čtverec kolmou k úhlopříčce půleného čtverce. 
Pod tuto úhlpříčku nakreslíte další linku pod le obrázku ve vzdálenosti dvou přídavků na šev. 
Ušijete švy po obou linkách. Mezi linkami rozříznete. 

Sežehlením odstřihnutím rožků 
získáte  dva čtverce, jeden se dvěma  
odšitými rohy v požadovaném 
rozměru a druhý
menší půlený čtverec. Celkem získáte  
48 čtverců B a 96 menších čtverců D 
na další projekt.

Položíte menší čtverec lícem na líc na půlený čtverec do opačného rohu, kterým prochází 
úhlopříčka půleného čtverce. Celý postup zopakujete v protilehlém rohu. Nakreslíte úhlopříčku 
na malý čtverec kolmou k úhlopříčce půleného čtverce. Pod tuto úhlpříčku nakreslíte další linku 
pod le obrázku ve vzdálenosti dvou přídavků na šev. Ušijete švy po obou linkách. Mezi linkami 
rozříznete. 
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Varianty sesazení bloků do dek. 

Tip pro začátečníky: Pokud se vám nepodaří ušít bloky přesně, můžete srovnat všechny bloky 
na jednu velikost, aby se vám dobře šil top.  


