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Celá deka je šita pomocí rychlých postupů. Jednotlivé postupy 
mají symboly, které symbolizují jednotlivé kroky. Podrobně byly 
všechny postupy popsány a nafoceny v knize "Patchwork pro 
každého", kterou si můžete zakoupit. V tomto postupu uvádím 
jen grafický nákres postupu šití, protože vše již bylo podrobně 
vysvěteno v knize. V postupu jsou uvedeny odkazy na knihu.
V tomto návodu jsou uvedeny tři postupy: 2x půlené čtverce, 
letící husy a odšité rohy viz. symboly.

V návodu uvádím rozměry na šití deky jak v cm tak v palcích, 
aby si mohl vybrat každý z vás. V knize se dočtete i výhody a 
nevýhody šití v cm nebo v palcích. 

Tuto deku jsem navrhla pro jednu známou, která chtěla ušít z koupených panelů deku pro sy 
novce. Proto jsem navrhla tento vzor, kde budou dinosauři pěkně vidět. Můžete použít i jiné 
panely. Byla použita ručně batikovaná tyrkysová látka. Vzor je jednoduchý vhodný i pro mírně 
pokročilé nebo zdatného začátečníka.
Pro ty, kteří nemají nebo nechtějí šít z panelů jsem připravila alternativní vzor  s centálním 
čtvercem A. Je jen na vás jakou variantu budete chtít šít.
Doufám, že se vám bude tato deka líbit a bude se vám hezky šít.

Dek� � din�aur� � b�

Rozměry v tabulce jsou uvedeny včetně přídavků na šev pro daný postup.

Celkový rozměr: 
150 x 202 cm, 60 x 81" 
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Šití odšitých rohů (Patchwork pro každého, str. 40) 

Ušijete si bloky E+, E, D+ a D podle schématu. Velikosti dílků e a b najdete v tabulce. Pozor 
bloky jsou zrcadlově otočené a proto je potřeba sledovat směr šití odšitého rohu.

48x 24x 

24x 

24x 

24x 

48x 

48x 48x 48x 

48x 

Sesazení bloků B
sesadíte si bloky E+ a D+ a E a D podle schématu.  Pozor bloky jsou zrcadlově otočené a 
proto je potřeba sledovat schéma.

24x 

24x 24x 

24x 24x 24x 24x 24x 

48x 
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Šití 2x půlenách čtverců (Patchwork pro každého, str. 59) 

Ušijete si bloky G podle schématu. Velikosti dílků n najdete v tabulce. 

24x / 48x 12x / 24x 12x / 24x 

Černá čísla platí pro variantu s panelem a modrá pro variantu se šitým blokem. Pokud jsou 
jenom černá čísla, platí pro obě varianty vzoru. 

Sesazení bloků H

sesadíte si bloky H podle schématu.  Velikosti dílků e a b  najdete v tabulce.  

24x / 48x 
24x / 48x 

24x / 48x 

24x / 48x 

Šití bloků K odšitými rohy (Patchwork pro každého, str. 40) 

Šití bloků K je trochu složitější na představivost, ale šijete opět to co znáte. Nejříve si odšijete 
roh. Použijete čverec k a místo druhého čtverce k použijete ušitý blok H. Jelikož budete šit dva 
stejně velké čtverce, dostanete v podstatě půlený čtverec. Rozdíl je v tom, že šijete po 
daigonále a máte jiné přídavky na šev než u půleného čtverce. Můžete odšít roh 2x a dostanete 
další půlené čtverce na polštář. Proč to takto šijeme? Je to jednoduché, protože potřebujeme, 
aby úhlopříčka vedla středem bloku, přesně tam, kde končí tyrkysový trojúhelník. Proto je 
výhodnější kreslit a šít po rubové straně bloku H a ne po rubové straně dílku k. Pokud šijete po 
rubové straně dílku k, špendlíkem si přichytněte roh tyrkysového trojúhelníku, abyste měli jistotu, 
že budete šít přesně. Položíte si je na sebe lícem na líc a nakreslíte úhlopříčku podle schématu 
a ušijete. Druhou polovinu od diagonály odříznete. Pozor abyste neodřízli část s tyrkysovým tro
júhelníkem. Výsledkem je půlený čtverec, který má jednu půlku béžovou a druhou půlku hnědou 
s tyrkysovým trojúhelníkem.

24x / 48x 
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24x / 48x 
24x / 48x 24x / 48x 

24x / 48x 

Na jednobarevnou stranu půleného trojúhelníku položíte dílek o a odšijete roh. Opět můžete 
odšít roh 2x a dostanete další půlené čtverce na polštář. Máte hotový dílek K. Pokud šijete vari
antu bez panelů, potřebuje te jich jednou tolik než u varianty s panely. 

Sesazení bloků A

sesadíte si  z bloků K blok A podle schématu.  

Šití letících hus (Patchwork pro každého, str. 76) 

Ušijete si bloky L podle schématu. Velikosti dílků n a m najdete v tabulce. 

 24x 

 6x 

 44x 

 11x 

 44x 
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Sesazení bloků P a R

sesadíte si  bloky P a R podle schématu.  

 6x 

 6x 
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Top ušitý Zorkou Plotěnou


