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livodem

Jen dokonalá znalost šicího stroje
umožňuje jeho plné vylžtti. Sicí stroj
je uzpůsoben k mnoha úkonům, ale
je třeba vědět, k jakému účelu a jak
je provádět. V domácnostec]r se vy-
skybují i starší stroje bez návodů, takže
rrživatelé zůstávají bez informací, jak
s nimi zacltázet. K novy,nr strojům je
vždy přiložen návocl li obsluze, který
znaólé přispěje při nácviku ovládání
stroje. Tyto zákqďni informace je
ršak třeba rozšíŤit, chceme-]i se blíže
seznámit s funkcí jednotlivých meclra-
nismů a s technologií šití. K tomrr
poslouží tato publikace, zaměřená na
čtenáře bez technických znalostí.

Popisuje jednotlivé díly a zák|adni
mechanismv šicích strojů s pi,ihléclnu-
tím k běžným znaókám strojů, sezna.
rnrrje s jejiclr sei,izováním atťl.

Dále jsorr vysvětleny základy tech-
nologie šití a zpfrsoby zjišťování ja-
kosti šicíclr materiálů, jejiclr mecha-
nických vlastností a používziní nití
a pomocných materiálů. Jsou probrány
i základy ručnílro šití, clruhy stehů
a švťr s přechodem na strojové šití,
dále zásaclv braní míry, konstrukce
sti,ihrr a je uveclen i návocl, jali trpravit
střih zakoupený ve střihové službě.
Podrobněji jsou zde popsány práce,
které se ,vryskytují při šití všech částí
oděr,ťr,

I{a závěr jsou shrrruty polryny pro
rr.azání a úclržbu šicího stroje, které je
třeba dodržo.,at v zájmu prodloužení
životnosti šicího stroje, a zároveň i pří-
činy nejčastějších poruch s návodem,
jak postupovat při jejich odstraňo_
yání,
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Obr. 2. Šicí stroj Lucznik 437

I . základní deska, 2 ,
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ruění kolo, 24, - přepínač
osl.ětlení

Pohonné cL osuět|oucl,cí. zaři,z-ení stroje

tvoří
- elektromotor přišroubovarrý ke

- žárovka je přístrrpná po odklope,
ní čelního krytu. Přepínaó (24) je

umístěn na pla,vé předrrí části desky
stroj e.
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Vrchní šicí nit je navinrrta na cíl,-

vllje seřizovacírn šroubem (17),

Ďélka stehu se nastavllje sei,izova-
cím kolíkenr (
drr se volí pák
trojitý stelr s

Druh stelrtr se

poclle vzorkovnice stehů (22),
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jsou nar,t,ženy pŤo v,íccírěelovó použití
a vyrábějí se v tťrzrlérrr provedelrí, ally
tvořily sor_rčást b;.tovóiro zai:ízui_ -mají r,nitřrrí ťrlclžnó pl.ostcrrr- a slonží
jako psací stfrl apotl.

Staré šicí stroje, rrapř. zrr. Sitrgel,
jsou v5,bar,-eny -<Irírnateluýrn kryten
hlavy stroje. Po]itáclá §e n& stolck,
lrtcrý spoleólrě sc šltr,pacírrr zařízenírrr
a zíJrlaďor-ou cles]<orr stroje tvoří cclek.
Pocl cleskorr stolkrr jscirr zásrrrky na šici
n*:*, 

.

Ponořor.ací podstavce se vyrábějí se
šiapacírrr zaíizenim, k hlavě šicího stro_
je r-šir,k lze instalovat notorek. Prove-
clorlí podstavce se liší jilavně bočnice-
tni: lrývají litirroré, ocelové nebo dřeyě-
rió (obr. 4).

Přenosné šicí stroje (obr. 5) se uklá-
rtají do krrfříkťr. Stroje jsorr zpravidla
-r-l,ba.,erry ele]<tromotorerr, a, uoŽním
ovlácltíníml r).chlosti šití.

\'íceúčciové podstavce bývají řešeny
ve tvaru pracovníclr stolů (obr. 6).

19

Obr. 3. Stolový šicí stroj
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Obr. 4. Stolový stroj
ponořovací

Obr. 6. Fsao{ stůl s pro,
storem pro elektrický šicí
stroj
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Obr. ó. Kufiíkový šicí stroj Lada 236



Ý.. ,Sicí stloj sc rnůže po práci sklupit r1o

podlstavce a přikrýt odklápěcí deslíou,
která při šití zvětšuje pracovní plochrr.

Pomťrck5, ke strojovérnu šití

Ke strojor,émrr šití potřebujeme kro-
mě stroje vhoďné jehly a různé clruhy
nití. Pro oďčr,ní materiály, které seší-
váme. je tř,eba předem vybrat příslušný
clruh stelru a spráranou jetrlu a nit.

Strojová jehla má orrško a špici na
jednom konci. Jehla pro,tahrrje wchní
nit, šitým dílen, pomáhá vytvořit
smyčku a zatáhnout ji tak, aby se vy-
tvořil steh.

U strojových jehe1 se zpravidla udá_
vá dólka jehly, průměr jehly (těla),
délka tčla a špice, provcclení vc l,zta]ru
k vodicí clrážce a vybrání pro chapač.
Záklaďrrím riclajcm o jehlách pro šicí
stroje pro donír,cnost, je tloušťka jehly.
Je to prťrnrěr jehly ve výši jelrelrrílro
ouška. Tloušťka jelrly je normalizová-
na, je udávána v setinách milimetru
(např. ě. 90 znamená prťrměr jelrly
90/100 : 0,9 mm), I)ruh powchrr jehly
a její zvláštní tvary se označují pří-
dawrými írdaji, proveďení špico není
mezinároďně normováno.

Hla.,rú části strojovó jehly jsou na
obr. 7. Dřík, tj. nejširší část jehly,
má zajistit spolehlivé usazení jehly ve
§rrorce, stabilizovat její polohu při
prťrchodu materiálcm, zabezpečit ji při
namáhárrí proti ohybu. Zabroušená
ploška na dříku má zajistit, aby jehla
býla v jolrelní §voTco usazen& p€vně,
a tím aby byla zachována vzd.álenost
mezi jehlou a lrrotem chapače.

Tělo jehly je část jehl5, ílg2i dříkem
a'ouškem. Jeho tvar a prťrměr určují
pevno§t v ohybrr jehly a volikost pro-
pichovaného otvoru. Dtážka na johle
umožňuje, abv- nit při pohybu nahoru

splce

vybróní
pco chop@

kŇtko
dmžl.o

Obr. 7. Sťrojová jehla

i dolů byla šicím materiálom protažena
bez tření. Vybrání v těle jehly natl
ouškem je provederro v zájml, zktácení
r,zclálenosti chapače od jehly, aby se
srrížilo nebezpečí v5rnechání stehu a vzá-
jemného poškození jehly a hrotu cha-
pače.

Hrot jehly propícline otvor, kužel
špice od,sune vlákna šitého materiáltr
clo stran a rozšíří dírku na prťrměr
stvolu.
_ Stejně důležité jsou pro šití niiě.
Sicí nitě jsou stočerry z několika přízí,
př,íze je spřadena z jednotlivýc]r vlákon,
Stoěení nitě může mít levotoěivý nebo
pravbtočivý zákrut.

Nejdůležitější v]astností nitě je její
netečnost (obr. 8a). PřibližujemeJi
konce nitě k sobě, nit se v]astní hmot.
ností pronese. PřiblížímeJi je ještě více
nebo tak, že se minou, dostane smyčka
eharakteristický kapkový tvar. Nit
tvar nemění, netočí se,

Není-li nit neteěná, má vnitřní napětí,
které se snaží vl,rovnat. Při přiblížení
konců se plone§o a zkroutí (obr. 8b)
a vznikne klička. Taková nit může bfi

tó{o .-_

dlouhó
dróžko
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b)o}

příčinou nepravidelného šití, zvýšení
přilaavosti, v;mechávání stehů apod.

Pro nitě je charakteristic]<á jemnost,
jejiž oznaéování není dosud jednotné
(angtické Ne, francouzské Nf, německé
Nm, naše óm, tex).

-1r- ]r
Obr. 8. a - vznik smyěky u nitě v klidu,
b - t:liěkovóní živé nitě

od1. 1
jemnosti
tex, tj. v
násobcích

1tex:

Násobky a podíly této jednotky:

druhu zpracováyané tkaniny. §podní
nit má být o jedno óíslo tenčí než vrchní.
nit.

K šití tlustších materiálů "se použí-
vají jehly s vyššími ěísly (větším prů-
měrem) a t]ustší nit, k šití tenčích je
tomu naopak.

Druhy stehu

Z četr,ié skupiny stehťr (ČSN 80 0l 11
Stehy) lze uvést tyto základní

druhy:

- ruční steh, tvořený jeclnou nití.
Nit i jehla musí při každém stehu
úplně projít šitým dílem, při šití ruč-
ním i strojovém;

- ř,etizkové stehy, které mají jettou
smyóku nitě uzavřenrr d,alší smyókoti.
Jednoduclrý řetízkový steh (obr. 9a}
je tvořen jednou nití. Dvojitý ře-
tízkový stelr (obr. 9b) tvoří společné
rrejméně jedrra vrchní a jedna spodní
nit. Smyčky vy,tvářenéhorními nitěmi
jsou uzavírány spodní nití;

- vázaný dvounitný steh je tvořen
nejméně jednou horní nití a vžtly jecl.
nou spodní nití, Dvojitý vázaný sťeh
(obr. 9c) má každou smyčku wchní
(jehelní) nitě provázanou přes ni polo-
ženou spodní (provazovací) nití. Kli-
katý dvcjitý vázaný steh je na obr.
9ď. Yázalým stehem šijí tlomácí šicí
stroje,

Z obtázkll 10 je zřejmé, že se stehy
tvoří pravidelným provlékáním wchní
a spodní nitě, Yrchní nit je tažena do-
prostřed tkaniny, kde ji drží proyleče-
ná nit spodní.

Yytvoření vázaného stehu je zná-
zorněno na obr. l1. Obrázky a až f
ukazují dokončené stehy švu a tvoření
stehu v šesti krocích, Na obrázcích
není pro lepší přehledno§t zakreslena
jehla a cívkové pouzdro chapače:

1g
rkrn

nózea
kilotex

iex

decitex
militex

ztaaóka d,efinice

ktex 1 ktex Iksl
/km: lmg/rn

tex l tex : lglkm :
: lmg/m

dtex ldtox:0,1mg/m
mtex lmtex 1-g/

lkn: lpg|rn

Bezvaclné šití závisí na použití od-
povídajících jehel a nití. To znamená,
že tloušťka jehly i nitě musí odpovídat

14



Obr. 9. Záklaďní druhy stehrr
a - jednoduchý Ťetizl<ový steh, b - ďvojitý
řetízkový steh, c - dvojitý vázaný steh,
cl _ klikatý clvojitý vázaný stelr

Tabrr]ka r. Výběr jehel a nití rr šicího stroje Luczrrik 437 a 438

číslo
jehly

Císlo nitě (Nnr)
bavl_ hed- ]něná
něná vábrr:í

Použití

I20

100
80

60

70

80
90

90

100

120

l00
80

70

50

35

velmi tenké oděvní materiály, např. muše-
lín, šifón, tyl, žoržet, batist
tenké plátno a hedvábí
tenké oděvní mateliály a plátna, plátna na,
prádlo, Jredvábí, popelín, satén, dekoraění
tkaniny, tenké vlněné a balr,ryrěné tkaniny
textilie na dámské šaty, tenké textilio n*,
pánské obleky, těžké hedvábí a kreton,
lenké kepry na pracovní oděvy
textilie na pánské obleky a tlustší na dámské
šaty, čalounickó materiály, tlustší plátno
apod.
tlustó toxtilio na kabáty, plriště, rrniformy,,
kepry na placovní oděvy, §tanové plátno
apoď.

3650

l20 40 30

15;
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Tabulka 2, Yýběr jehel a nití u šicích strojů Veritas 80l4i 29 a Yeritas 8014/40

Obr. 10. Dílo sešité dvounitkovýrn váza-
ným stehem

I{ obrázku 11 :

a - jehla těsně před 1,pichem do ma-
toriálu,

b - álu byl
vytvoř ní) nitě
a připr í vrchní
nitě hrotem qhapače,

c - chapač uchopil smyčku vrchní
nitě a zvětšuje ji vpravo oď cívky,

d - zvětšená §myčka vrchní nitě jo
veďena přes cívku so spoďní nití,

e - smyčka vrchní nitě je na levó
straně

f-
vtažen
nastat,
vrchní
steh je dokončen stejný-m způsobem jako
tři předchozí.

1.2 Ústrojí šiciho stroje

Šicí stroj má Ťadu ristrojí, která
spoleěně zajišťují vytvoření švů. Je-
jich kinematický systém a korrstrukco
(jehelní tyče, chapače, podávače nitě
atď.) zajišťují plynrrlý plovoz stroje.

Druh toxtilio číslo Nit
jehly

číslo
nitě (Nm)

velmi tonké bavlněnó textilie,
batist, jemnó plátno, slmtetické
materiály
velmi jemná rouna,
plátna, halonkové toxtilio,
hedvábí, taft

košiloviny, ložní práďlo,
těžké heďvábí,
lehké swchní tkaniny

těžká rouna, lehké vlněn6
textilio, tlusté lemy,
obrubování

iěžší vlněné textilie,
svrchní a plášťové tkaniny

70-80 bavlněná,
šicí hedvábí

80 bavlněná
vyšívací hedvábí

šicí synteticlré heďvábí
80-90 bavlněná

vyšívací ireďvábí

hedvábí sJ,ntetické

90 bavlněná
vyšívací heďvábí

syntetické heďvábí

100 bavlněná
heďvábi
syntetické hedvóbí

80 _ l00
I20- r30

70_ 80
50_ 60
80_ 100

100
50- 60

50
100
80

50
50

100
60

50
100
50

16



Ttibulka,3. Yýběr jehel a nití u šicího stiojo Lada T t37

Drrlh,tektilie šiu Látáfi .' nit
(číslo)

jehla
(číslo)

nit
(ěíslo)

jehla
(číslo)

,,Ll !.míršblín, jemné kapesníky' );]]

bavlna, lobké heilvábí

těžké lredvábí,
středně tlusté vlněné textilie

(, ii.
těžké vlněné textilie,
dokorďní textilio 40

70

80

100

70

50- 60

40_ 50

40

70 . ,,ó0- 80 t
I

70 *\. 50_-60

80 40

Šití ttopřeclu i dozadu, přímým i kli-
katým stehem, zabezpeóuje kromě ji-
nlich ústrojí í ústroji, pohybu jekly.
Jehp hlavní funkce - pronesení vrchní
nitiě z lícoyé strany dila (tj. přivrácenó
k jehle) na §tranu rubovou a vytvoření
sni5lěky jehelní nitě - spočívá v pohy-
bu jehly nahorrr a dolů. U klikatého
stehu se nar,íc jehla posunuje do stra_

4y.
Smyěku vrchní nitě vytvořenou n&

rubu šitého materiálu je nutné za-
chytit, př,ehodit přes spodní nit a vy-
tvořit steh. Tuto práci vykonává ustrojí,
tuoření, stehu.

Ústroji aedeni, ši,ci,ho materiálu veďe
vrc\ní nit z cívky až k je}rle. Povoluje
nit při vytváření smyčky. Utahuje steh
tak, aby lazlý bod byl při správném
seřízení umístěn ve středu šitého mate-
riálu.

Sešívaný oděvní materiál so mu§í
při šití i podávání přidržovat, aby se
vy,tvořily TolT],oměrné a stejně velké
stehy. Tuto činnost zajišťuje pří,tlačné
ú,strojá.

Materiál je v okamžicích, lrd,y se
jetrla nachází mimo d,ílo, posunován
tistroji,n poď,áuače.

Domáci šicí stroje bývají poháněny
buď mechanicky, šlapá,ním, nebo malý-
mi elektromotory.

Souěástí elelctroónsta,lace je osvětlení,
elektrický pohon včetně ovládacích
prvků stroje.

Konstrukci, obsluhu, seřizování-i
funkci jednotlivých ústrojí osvětlíme
na příkladu šicího stroje zn, Luclíúk,
typ 438. Mechanismy i konstrukce
budou v některých případech zjedpq.
dušeny v zájpu snadrrějšího pochopení
jejicli funkce, obslrrhy či úclržby.

Ustrojí pohybu jehly ]

tíspořádání pohonu jehly je zřejnó
z obt. 12. Svislý pohyb j9 odvozen
přímo od hlavního hřídele. Srouby (1)
zajišťují pevné spojení vodítka (2)
s ptotizávažím navleóeným na hlav-
ním hřídeli šicího stroje. Od vodítka
je zajištěn pohyb skupiny niťové páky.
I{a-,opaóném konci je na čep vodítka
nasazena ojnice (3) zajištěná šroubem
(a), Druhým okem je ojnice navlečena
na čep unášecí svorky (5), rozebíra-
telně spojené s tyčí (6). Yodítko, klika
a unášecí svorka s vedením tak tvoří
klasický klikový mechanismus. Otáče-
ní hlavního hřídele stroje působí kru-
hový pohyb voditka a dále kývavý
pohyb ojnice. Poslední část klikového
meohanismu, unášecí svorka, již konó
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Obr. 12. Schéma pohonu jehly
!, 4,7,1l, 15 - šrouby, 2 -. vodítko, 3 -
ojnice, 5 - unášecí svorka, 6 -
8 _ vodítko nitě, 9 - jehla, 10 -
12 - tállo, 13 - vahadlo, 14 -
h]avního hřídele

přímočarý posur.trý vratný pohyb zá-
Torreň s jehelní tyčí.

I.{a spodní části jehelní tyče je šrou-
bom (7) per'rrě připojen dolní vodič
nitě (8), kterým ptochází vrchní nit
těeně před proylečením ouškem jehly.
Strojová šicí jehla (9) je v tlržáku jelrly
(10) upevněna šroubem (11).

Šijome-li jen přímé stehy, nepotře-
bujerne souóinnost jiného ústrojí, jelrelní
ústrojí spolehlivě zajišťuje potřebný po-
hýb jehly při šití. Nezbytné je však
správné seřízení polohy jehly vzhledern
k ehapaěi.

Pii nastavení stroje na šití kltkatým
stehem se jehla musí pohybovat také
do strany. Tento pohyb zajišťuje sku,
pina ramene, zakončená táhlem (12).
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Tálrlo je spojeno s vahadlem (13).
Pohyb jehly do strany umožňuje va-
hadlo, proti v;ryadnutí zajištěné šrou-
bem (15).

Aby stroj správně šil a hrot chapače
zaclrytil smyčku vytvořenou je}rlou,

musí být splněna řada podmírrék, pře,
devším je třeba zvolit spr,árT rý tvar
je}rly a její polohu vzhledem k chapaěi.

Vzd,álenost ouška jehly od hrotu
c řizuje obvykle způsobem
z !|a obr. l3. Po předcho-
z chapaóe se jehla pouští
do takové hloubky, aby po přisunutí

helní tyěi (obr. t2). Při seřízení so §í16,

žíme přiblížit jehlu co nejblíže k hrotu
chapače.

Než začneme šít, zkontrolrrjeme, zda
je jetrla

Obr. 14. Nasazení -

juhly
l - jehelní tyě,
2 - šroub držáku johly,
3 - šicí johla :.!

Obr.13. Seřízení
polohy jeily



- dokonale rovná,

- čistá a nepoškozená (drážka a
Ěpice je}rly se kontroluje nehtem),

- vhodná pro daný typ stroje,

- správně nasazená až la d,otaz ďo
svorky, drážky správně orientovány,
Ěroub svorky jehly dobře utažen,
_ _- odpovídá-li niti a materiálu (kap.
1.3).

me až na doraz tak, aby se plochá stra-
ybrání v je_

šroubu (2)
jehelní tyče

Ústrojí vytváření stehu

Toto ristrojí je u šicího stroje nejdů_
ležitější, provazuje vrchní a spodní nit,
tvoří steh. Nedostatky v jeho ěinnosti
se nejvýrazněji projeví závadami stehů
(v5nrecháváním), a tak bezprostřeclně
ovlivňují kvalitů šití. Poznání jeho
funkce umožňuje pochopit funkci šicí-
ho stroje.

Ořrapdč nebo člunek zachycuje smyč-
ku yrchní nitě, rozšiŤuje ji a PŤevléká
vrbhní nit přes spoclní. Postupným
Ťývojem šicích strojů bylo vytvóřeno
n&olik druhťr chapačů, oznaěovaných
obvykle podle výrobce nebo funkce.
V šicích strojích pro rlomáenost se
uplatňují zejména clrapače rotační a ký_
vavé, méně častý je chapač brýlový.

X'unkci rotačního chapaóe popí§eme
na příkladu šicího stroje Latla. Na obr.
Lía až f je znázorléno vytváření stehu
d,vouotáčkovýnr rotačním chapačem
v šesti krocích (navazuje na obr, l1):
v pozici

je
ve
ch

pače je v rirovni osy jehly, ale vrchní
ještě pod hrotem
polehlivě zachy,tit

d) jehla rychle stoupá vzhůru, Cha-
.paó uchopil smyčku horní nitě, rozši-
řuje ji a přesmykujo přes pouzdro
cívky. Hrot chapače přitom překročil
svou dolní úvrať;
, e) jehla dokončila výstup. Eroi

chapače je poněkucl rrpravo Ótl horni
rivrati. Niťová páka rychle zatahujo
chapaóem vyhozenou nit;

f) jehla zaéiná sestupovat. Hrot cha-
před dolní
naprázdno.

ffiř;i"lit
vývořena ve středu díla.

Z postupu znázornéného na obr. 15
vyplývá, že se chapač otoěil právě
jednou, kďyž se vybvořil jeden steh.
Má-li hrot chapače zachytit následující
smyěku, musí být jehla opět v dolní
poloze, aby mohla vytvořenou smyčku
chapaěi opět předložit. To se však
stane až při clalší otáčce chapače. Cha-
paó tedy vykoná dvě otáóky, během
nichž se vytvoří jeden steh. Proto říká-
me tomuto druhu chapaóe rotační
chapaó dvouotáčkový.

Dvouotáčkové rotační vodorovné
chapače se staly jedním z nejčasťěji
potržívaných chapačů. Chapaěe jsou'
d5aiamicky v5rvážely, u průmyslo-.
výclr šicíclr strojů dosahují až 6 tis.
stehťr za'minutu. Přes vysokou rych-
lost šití i nevýhodu přetáčení smyčky
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jehlo

poUzdro
civ!./

hrot
chopoóg

d)

stehuObr. 15. Tvorba dvouotóčkovým rotaóním chapaěom

ďehovó
desko

roicóni
chopoó

e)

horní nitě při přechodu pře§ no§iě
pouzdra cívk5, je možrré dosáhrrout
s dobrým niťovým ústrojím kvalitní
vazbv §tehu.

Šiái stroj Lucznik má chapaó kývavý
(též chapač s pohybem vratným nebo
qhapaó CB) s centrickou cívkou, který
umožňuje kvalitní vazbu stehů, a proto
§o yelmi óasto používá pro šicí stroje
pro domácnost a pro šicí stroje pro
kožedělný průmysl.

Cívka se spodní nití je vložena do
pouzdra, přidržovaného zám-kem, kte-
tý zapaďá do záíeztt na čepu tělesa
chapaóe. Cívka i pouzdro jsou tedy
uloženy ve sti,e<lu otáóení tělesa cha-
paěe a z toho je oclr,ozen inázev tohotol
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chapačového systénru. Pouzdro cívky
se neotáčí; proti otáčení je zajištěno
západkou,

Konstrukce pohonu chapače je zřej.
nlá z obt. 16. Hřídel (1) uložený ll pouz-
dru (2) pohání přes kuželové sou}olí (3)
unášeó chapače (a), Na hi,ídeh (r) jo
šroubem (5) upevněna vačka (6) k ovlá-
dání mechanisrnu podávání tkauiny.
Unášeó chapače (4) je spoleóně s maz-
rričkou (7) amazaci šňůrou (8) umístěn
v tělese chapače (9). K unášeči je dvě-
ma šrouby (l0) připevněna pružina (l1).
Kýl,avý chapaě (l2) jo umístěn ve ve-
dení (óluukové ďtáze), není přímo spo-
jen s poháněcím hřídelem (l3), ale
dostává pohyb prostřednictvím unáše-



Demontá,ž a' montó,ž ústroji,' ch,apače
je nutná, je-li rlieohanismus stíoje zne- .

čištěn, anebo dostane-li se nit nezi cha-
pač a vedení chapaóe (což by mohlo l:

způsobit i zablokování stroje}. Nasta-
ne-li tento případ, neuvádíme_ §troj;ná-
silně do chod,u, abyclom ho nep_oško- :

dili. Správnější je tlemontovattoustavu ;,

a díly pečlivě očisti!. ,,, . ., ilr, )
Při demontáži nejprve sejmeme hna-

cí řemen od rnotoru nebo šlapacího
ústrojí. Jeholní t5,ě clámo do.nojrryšší
polohy. JeJi stroj zablokovaný, ne-
otáčíme násiln&hnací-kolo, Protože by
sq ústrojí poškodit.
Odkloníme vyjmemo
pou.zdro s é svorníky
(t7;'a přil do poloh/
znáwotlélé na obr. 18. Zatáhneme za,

trn blrapače, q,tinong_ přítožku (14)

Tu, I páka vnejvyŠŠÍpolozo,
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- přecl zaóátkem šití přidtžujeme
obó nitě až do ušití nělcolika stehů,

Při doplňování spodní nitě zakláclá-
me a vyjímáme pouzdro chapaóe.

Jehlu zavedeme do horní polohy
pootoóením hnacího kola. Oclsunemo
zástrrrnou desku, pouzdro s plnou cív-
kou spodní nité uohopíme za závorku-
(1) (obr. 20) palcem levé ruky ze,v,ně

a ukazováěken z vnitřní strany. Pouz.
dro cívky nasuneme na čep chapače
(2). Při nasazehí dbáme, aby zatfužlra
pouzťlra cívky (3) pi,išla do zářezu
v tělese chapaóe (a). Po nasazeuí poaz-
dra na óep pustíme závorku a, přitláóí-
me pouzdro, až zaskoói,

Při vyjímání pouzdra cívky se rá-
mek trkazovákem levé ruky odsmo,

Obr. 17. Schéma tvoření stohu strojo
s kývavým chapečom

Obr. 18. Poloha přítlačných svornilů
při demontáži



ó) ným zámkem, Pouzdro s cívkou rtasa,
díme na trn chapaóe (obr. 21). Potom

5 až I0 cm nitě.

cívky napínáme nebo povolujeme pru,
žinu (2). Chceme-li zesílit napětí spotl,
ilí nitě, šroub utahujerne, jeho povo,
lenim zmenšíme tlak pružin;r, a tim
papnutí nitě, Pozor na směr navinutí
nití, u některých strojů ovlirrňujo
jakost stehu.

Obr. 19. }Iontáž soustaýv chapače
a . ,yůlo mezi ohapaěom-l2 a pružinou
unóŠeČo ]l, b - smontovanó soustava

Obr. 20. Založelí pouzdra cívky do šicího
stroje
I - Žávorka, 2 - ěep chapače, 3 - zác}ryb
pguzdra cívk1,, 4 - záiez v těleso chapačo

vezlne se palcem a rrkazovákem a ta,
hem se sejme pouzdro z čepu chapačo.

FŤi doplňování zásoby spodní nitě
také nasazujeme navinutou cívku do
pouzdra. V jettné ruce držíme navinu,
tou cívkrr, r- druhé pouzclro s uzavře-

Obr. 2l. Nasazoní-cívky do pouzdra cívky

o] b)

Obt.22. Provlékání spodní nitě pouzdrom
cívky
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'' Po delšim pťóVoz;rr je nutné šioub (l)
žcela vyšroubovat, vyjmout pružinu
(2) a oflqtranit pod ní nashrorrráždělr, ý
praclr. Mhohdy si tím ušetříme dlouíi§
hletlání; příčiny tvoření nesprávného
stehu. i1
'Tytažent, spod,nl, ňi,ť|ě. Levolt rukóiil{

nejlépe za lamenem stroje, priarZu3e-
ale konec ,vT chní nitě procházející
jehlpu. Otáčíme hnacim kolem stroje,
až jehla zach7*í sporlní nit. Zatáhneme
za wchní nit a otvorem 1,e stehol,é
{esce vytáhneme spoďní nit. I(once
obou nití uložíme pod patkou a stroj je
př,ippaven k šití (obr. 24).

Ustrojí napínání šicího
materiá]u

Úkolem rriťových mechanisllrů je
pŤivést vrchní šicí nit k ouškrr jehly
a zajisti,t správné vytvář,ení stehů.

Při ruóním šití je jehla a nit do ní
gq.vleóená ,s citem uvolňoyána i přita-
liována pi,i vpiclrování i vytváření
stehu. Ruka reaguje na změny napětí
nitě í na odpor při propichování šitého
materiáltr. Pi,i strojovém šití q.,lionává
práci, s nití niťpré ústrojí ve spojení
§ naprnacr,

Yederrí Tr.ební rritě je na obr. ?5.
Cír,ka s r,-rchní rrltí je vohró nasaze{ra
na kolík, I5_terý je souóástí držáku
cívky přišrouboyaného lr ramenu šicí-
ho stroje. Od eívky je nit vedena vodiči
(I) a (2) do napínače niiě (3). Po
provli}rnrrtí nrczi talíř,ky trapínače pro-
chází nitd niťovou upravovací pružinou

24

" Qbr. 24. Nitě připravoné k šití _ i

]i

Obr. 25
T, 2, 6,
4 - ripr

/,, \. .,

(4) cto oka ňirtov6 páky (5) a odtutl př,es
vodióe (6) a (7) d.o oušlra, jeily. ,;§ .l,]

Yrchni nit je vedena k jehlo, přes
několik vcidiěů,' které musí zabezpeóib
správné přivedení nitě k napínačt',' 'iii_
ťor,é páce a jelrle. Pi,itom se na ní
nesmějí vy,tvoi,it kličk;r ncbo uz\íky
a nit se při provozu stroje neqrní yyp|nit
talr, aby pi,i rozkmitání zaclry-cqvala,
o vyóliy6,'icí součásti stroje, noqr{ri
.sgryčliovat, V lražclém vodiči by mě|a
být nit nepatrně pi,ibrzděrra, aby byla

')



so, kliěky ani

tvarově řešeny
tak, aby při dokonalém plnění funkce
vhoda§doplňovaly vzhled šicího stroje.
HkŇíí drtrhy vodiěů jsou na obr.26.

Pro
DIti Je
Brzdno
nitě. Napínače prošly cllouhým vývo,
jem; v souěasné době se zpravidla
pou!ívaj í miskové napínaěe.
' 'Konstrukce i funkce napínačďvrclrní
nitě je zřejmá z obr. 27a:'Nit prochází
a je brzděna nezi dvěna kotouěi (1)
s podložkou (2). Yzájemné stlačení
kotoučů zajišťuje h}+vní pružina (3)

navločená na krytu (4) a qbjímce (5).

Přeclpětí pružiny napínače (3) zajišťuje
pomocná pružina (6). . Napětí vrchní
nitě se seřizuje ruóně maticí,napínače
(7).

Umístění smontovaného napinače
ve stroji je na obr. 27b. I{apínaě se
upevuí šroubem (8) po předchozím
vsuňutí do takové hloubky y těleso
stroje, aby v poloze zvedaoí páky (9),

zrrázornélé na obrázku, byly kotouče

Napětí TT phní nitě se má aeřizo.vat
pouze při spuštěné patce. Tlak mezi
kotouói naPínaóe závisi na jejich yzá-
jemné poloze a reguluje se dotaženíp

l

l.,
.!

i

Obr, 26. Ýod!óo vróbní nitě :.-1)l

a _ kolíkovÝ vodič, b - plochý vofič,
c . ,tvarovó Ýodiče, d - drátěné vodif;9,

l l'i:;. ;;.:1:|,11[|11,

- i l r'' i:, j, ,l.]ii íýiij'

Obt.27; Napínač nitě
1 - ta.lířky, 2 - podložka, 3 a1r\6 - pružina,
? - regulňÚní kóleěko, S-- šr{r}rb, §,,- zdvi-
hací páka

25



sei,izovací matice (obr. 28), Chceme-li
napětí T,rchní nitě zesílit, pootoěíme
seřizovací maticí lT)rarro, chceme-li
napnuťí zcslabit,, pootočímc rnaticí
r-levo. Císla rrsnadňrrjí orientaci při
seřizování napínání.

Obr. 28. Detail rogulaěního kolečka
Seřizování napětí obou nití má zá,

sadní význam při tvorbě vázanélro
stehu, popsané v kap. 1.4. Správný
rázaný steh je na obr. 29a. \ryznačuje
se zejména tím, že se vrchrrí a spoclní
nit proplétá v místě dotyku sešivarrýclr
oclěvních rnateriálů. Je-li napnutí vrch-
ní nitě příliš silné nebo napnutí spoďní
nitě přiliš slabé, leží vazba nitě na
šitém materiálu (obr. 29b), Pi,i ne,
clostatečném rrapnutí lrchní nitě nebo
silném napnutí dolní nitě leži vazba
nitě naspodrr oďěvního materiálu (obr.,
29c). JeJi vazba nitě stříclavě jednou
nawchu á jednou naspoclu, je napirrtí
olrou nití příliš slabé a ,ie nrrtné je ze-
sílit,. Příliš silné napětí obou nití je tal<é

nevhodné, nitě se trlrají.
Dalším důležitým ústrojím přidržo-

r,ání vrchní nitě jc ústrojí nitolé pák.v,
literé povoltrje a př,italitrjc nit pi,i vy-
tváření stehrr. Podle zpťrsobu podávání
tkaniny se rozlišují tato nejěastější
ústrojí nitové páky: niťová páka pruž.-
ná, niťové rlstrojí yaěkové a klorrbové.
IJ domácích šicích strojťr připadá v úva-
lru téměř vý,hradnč kloubové niťové
ristrojí.
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Obr. 29. Vázaný steh
a - správný, b, c, - chybný

Pclholr kloubovélro niťorého ústrojí
je odvozen ocl protizávaží hlavniho
hříclele stejně jako u ústrojí poliybu
jclrly (obr. 12). Toto ústrojí je znázo_t,

něnó na obr. 30. Tátrlo (1) jo v klor.lbu

i možrrost uložit čepy do nábojů na
valivá ložislia.

Obr. 30. Po]ron niťové páky
I, 4 - tál,]a, 2, 6 - kloub, 3, protizávaží
hiaT.,ního hřídelo, 5 . osa upovněná šrou,
bem,7_nitovápáka



Ústrojí přítlaón6

Přítlaóná ústrojí slouží k přidržová-
ní šitého materiálu na pracovní desoe
stolu stroje a pomáhají podávacím
ristrojím zabezpečit rovnoměrný po-
§un šitého materiálu při vytváření
stehů.

Přítlaěná ústrojí lze zaíaďít do tří
hlavních skupin: na ristrojí s přítlaónou
patkou, na ústrojí s přítlaěrtým koleč-
kem, na ristrojí zr,]áštní.

U domácích šicích strojů se výhrad_
ně používají př,ítlačná ústrojí s pat-
kou.

Konstrukční trspořtídání přítlačného
ristrojí je na obr. 3ta. Porrzdra (1)
a (2) slorrží jalio r-edení pro tyó pat-
kv (3). Pouzclra jsou v těIese šicího
stroje zajištěrra šrouby (a). Na tyěi je
nasazeno a zajištěno voclítko (5), na
které tlačí pružina (6). Její síla, a te-
dy i tlak tyče patky je regulor,án
ústrojím př,itlačení patky (7). T]ak na
tyě se přenóší na patku (8) zajiště-
nou šroubem (9). r\a obr. 31b je boko.
rys zTed,ače tyče patky (10), a tedy
i patky v situaci, lrd;, je šicí stroj v kli-
du (kdý materiál zakládáme nebo vy-
jímáme).

Výšku patliy (7 mm) naď stehovou
destiókou sei,ídímc tak, že uvolníme
šroub (ll), ]*erÝm je přitaženo vo-
dítko (5). Zvedaó dárrre do horní polo-
hy a nastar.íme vzdálenost 7 mm talt,
jak ukazuje obr. 31b. Dotažením
šroubu (1I) zajistíme správnou pololru
patky nad stehovou destičkou.

Připevnění patky 1r přítlačné tyói
je na obr. 32. Patka nejen spolrr s po-
dávacím ústrojím zajišťuje posun ši-
tého materiálrr , ale přitlačtrje lro záro-
veň na stehovou desktr. Proto jc nutné,
aby pa,tka př,elrrývala podávaó v ta-
kové míře, Iiterá zaruóuje spolehlir,é
podár,ání materiálu a po ponořerrí

Obr. 3l, Tyč patky
l, 2 - pouŽdrá,3-- tyó patky, 4, 9, ll -
šroubyl 6 - voďítko, 6 - pružina, 7 - sku-
pina přítlačné patl<y, 8 -patka, I0 - zdvi-
hací páka
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2

3

9

8

ď
Obr. 32. Připevněrrí
patky - detail

podávače ho přitlačila na §tehoyou
desku bez deformací, tj. bez řasení
nebo vytahování.

Y příslušenství šicího stroje je řada
patek, které lze z hlediska lionstrukce
dě]it na patliy pevnó (obr. 33a), vý.
l<yvné (obr. 33b), kompenza,ční (obr.
33c), půlpatlt3, (obr, 33ď) a pqtky le-

l,
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rými deskami. Jednotlivé druhy patek
se mohou nazyáiem kombinovat, např.
běžná rýky,vná patka může být zave-

'l"-'i d e, při nichž
b

tlačí na §tý
materiál. Tlak přítlačné tyěe, a .tedy
i odle teo}rrrplogie šití
a materiálu, pio tenóí
ší vhodný menší tlak
přítlačné tyče, pro tlustší se tlak zvět-
šuje. Tlačí-li patka příliš slabě, je ma;
teriál špatně podáván, klouže. Nad-
měrným tlakem se vlní, anebo dokonco
potrhá.

Tlak přítlačné tyče se seřizuje stisk_
nutím regulátoru do vhodné hloubky.
Sttraěením pouzdra (2) se tin (l)
uvolní a sám se vysuno (obr. 34).

Obr. 33. Druhy,$aíelt

liill'l
j'i.J N L

ll a]

',, l

Ustrojí podávání šitého
maťeriálu . , 

.

Po v5,,tvoření každého stehu je třeba
posunout šitý materiál ve směru, šit.
o určitou vzclálenost, tj; o déIku sfi,qhuí
Tkaninu posunuje ve směrtr šití rlstrojí
po§unu materiálu. _ .,]

Délka stehu je vzdálenost mezi,dyě-
m& po sobě následujícími lTrpby
já}rly; měřj,pe ve §měru poctávání,šité-
ho materiálu. Této, délce odpovídá
délka pohybl zaíir,elí zabezpočujícího
posunutí šitého clíla v časové náva.gpos_
ti na pohyb jebly a ťrstrojí v5rtvářeííqil
ho steh. : j, ;

Z řady systémů se nejčastěji BoBŤí-
vají:

- podáud,ní; splodní,,kďy patka pňitla.
čuje §tý materiál, jehla není do ní za-

pquz9
tření

. ,.,i;, 1

Pri4cip práce je .zŤejmý z obr,,85:

Iif| |

lI

|1! j

o)



šitý materiál jo přitlačován odpruže-
nou patkou na stehovou desku. Y po-
třebném okarňžikrr jei;nazdvihrre zoub-
kový podávač, kte{ý se vynoŤí nad,
ste}rovou deskou, stiskno materiál me-
zi zorrbky a patku a po§une jej ve smě-
ru šití. Jakmile žotrbkov;i poclávač
closáhne přední polohy (obr. 35b),
ponoří se pod stehovou desku (obr.
35c) a patka opět přitiskne materiál
ke stehové d,esce. Podávaó ponořoný
pod stehovou deskou se wací do vý_
chozí polohy (obr. 35d). Spoclní podá-
r,ání se ýhradně používá u šicích stro-
jů pro domácnost;

- podáuáni, jehelní,; podávání se
kromě podávače účastní i jehla, která
je př,i podávání zapíchnuta do šitóho
materiálu;

- podáaáni, patkoué (horní); při po-
dávárrí se s poďávačem a šitým ma-
teříálem pohybuje i přítlaěná patka,
a proto nevzniká tření;

- podúuání, d,iferenciálrti,,. zajišťuje
piq J'ednotlivé sešívané materiály zvlášt-
ní"posun - můžo b}t spodní i horní,
popř. obojí. Podávaě je rozdělen na
dvě óásti, jež konají nestejnoměrný
pohyb.

Na podávání tkaniny se podílí ně_
kolik ústroji, a to ristroji podávače,
ústrojí udílející podávaói pohyb veg++

a 7777V'V

Do) L-J b)

ff cj Dd,
Obr. ._35. Princip óirrnosti spodnítro (po-
norného) podávaěo

r

směru svislém a ve vodorovné rovině
(ve směru podávání materiáJu) a zaíí-
zení pro seřízení délky pohybu podáva-
čo ve směru šití (seřízení délky stehu).
Jde o kinematicky s]ožitá zaíizeni,
jejichž popis a rozbor nemá pro čtená-
ře výzlarr..

Pro zajištění dobrého potlávání díla
je podávaě na vrchní straně vybaven
zoublry, které při podávání vyčnívají
0,8 m:rr nad stehovou desku. Sitý
materiál je podáván celkem čtlmi řa-
dami zoubků (obr. 36).

Obr. 36. Umístění podávaěe vo stjeho.
vé desce
l - podávač, 2 - stehovádesl<a,3 -šroub;r

Dé]ka stehu so upravuje řadiěem
(obr. 37). Otáěením .rprarro se steh
zvětšuje, pootočením vlevo se steh
zlgáti. Při seřizování má být páka
v nulové poloze, v níž je otáčení řadi-
ěem nejsnadnější, Délku stehu lze na.
stavit od 0 do 4 mm,

Směr šití §e nastanrje pákou (obr.
37). JeJi páka pod. nulovou čarou (f ),
stroj šije dopředu, jeJi nad nulovou
ěarou (-), šijo zpět, Pi,i nulové (střecl-
ní) poloze páky se vyřazuje podávaó
z čirrnosti. Páku je třeba zasouvat na-
horu i dolů až do krajní polohy.
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Obr. 37. Seřizování délky stehu regulač,
nírn kotoučem a směru šití pákou

Při některých druzích šití, např. vy-
šívání nebo látání, je nutné posouyat
dílo na různé strany. Je nutné snížit
podávaó tak, aby zoubky ízaptovozu
nepřeěnívaly nad stehovou d,esku. Po-
dávač vypneme po otevření krycího
víčka pi,esunutím v;ryínače dozadu -
od, sebe (obr. 38a). Při normálním šití
však musí podávaě fungovat. Vpínaě
podávače zapneme přosunutím dopře-
du - k sobě (obr. 38b). Posouvání
páčikou vypínaóe je nejsnadnější, jeJi
je}rla v dolní úwati.

Navíjecí zaŤizelí

Navíjecí zaíizerri slouží k navíjení
šiď nitě na cívky. Na kvalitě navinutí
spodní nitě na cívce závisí ďo jisté míry
i livalita vazby stehu šicího stroje.
Pro snpdaé a pravidelné odvíjení spod-
ní nitě z cívky je důležité, aby nit byia
narinuta gtejnoměrně, s mírným přod,
pět"ím, bez volných nebo příliš ataže,
ných úseků. Při ttodržení těchto zásad
nebude navíjení příčinou nestejnoměr.
nó vazby §tehu, anebo dokonce trhání
spoclní nitě.

Y šioím stroji je spodní nit navinuta
n&.cí,vce vložené do pouzdra cívky.
Cívky pro chapače kývavé, rotaění

g0

Obr. 38. Vypínání a zapínání posuvu
podóvačo
l - vypínď

a brýlové, tedy cívky pro šicí stroje
pro domácnost, jsou velmi podobné.
Jejich náboj je krátký, čela mají po-
měrně velký průměr. Obě čela jsou
opatřena výřazy pro zaklesnutí cívky
na unášecí kolík hřídele navíječe (obr.
39). Cívky pro uvedené druhy chapaóů
mají rozdílné základnírozměry, a proto
je nelze zaměňovat.

Při navíjení spodní nitě na cívku
(obr. 40) je nit vedena z velké zásobní
cívky vodiěi (l) a (2). Přes jednoduchý
napínaó (3), přibrzďující nit při naví-
jení, je vedena na cívku (4). Před za,
čátkem navíjení, po protažení nitě, jo
nutné na osu cívky navinout ruěně
několik závit:& rttlé.

Cíyka nasazená na čep navíjeěo (5) io

a)

b)



probíhá ptluze pŤi otáčení hnaoího kola
stcoje (8).

Fři navíjení je třeba doNédnout,
aby nit byla na cívoo rovnoměrně na-
vinuta. Při rrerovnoměrném navíjení
nitě na cívku jo nutné napínač seřídit
zašroutlováním nebo vyšrorrbováním
předlohy (7).

Obr, 39. Cívka

í spodní nitě
napínaě,4-cívka,5.
_ zajišťovací páka, 7 .
apínání,8-hnacílrolo

Pohorr
Etektromotor trebo šlapací zaíízeni

přes převocl zajišťuje otáčenj lrnaoího
kola na lrlavním ]rřítleli, ltterý dá_lo po-
háaí řaclu ústrojí uvnitř stroje. lJstrojí
jsou navzájem íunkóně vázána tak,
aby stroj jako celek mohl správně pra-
corrat,

Hlavní hříďel strojo zpravidla vy-
koná jednu oiáěku, během níž se vy-
tvoří jeden steh, tj. proběhrre cel;i
technologický cyklus stroje. Z Lůavni-
ho hřídele s9 pohyb rozvádí na př,ísluš.
ná místa, .zajišťrrjící pohyb jednotli.

vých ústrojí. Hlavní hřídel přímo po-
lrání ústrojí jelrly a rriťové úsbrojí.
Přes převody je poháněno ústrojí pro
po§un šitého materiálu a ústrojí tvoiBní
stehu.

Aby se mohl stroj při seřizování
protáčet rukou, je s lrlavním ]ri,ídelem
spojeno hnací kolo. Oclpojení hnacího
kola od hlavního hřicle]e uvolněním
spojky umožňuje navíjet rrit na cívku
za lilidu yšech ostatníclr ústrojí šicího
stroje.

Způsob připojerrí i odpojení ]rnacího
kola k hlavnímu hřídeli je zřejmý z obr.
4I. Levou rukou držíme hnací lrolo (I)
a pra\řou otáčíme kotouěem spojky (2)
ve směru číse]. Po dotáhnutí ]<otoučo

Obr. 4l. Zapmúí a vypnutí hnacího kola
l - hnací kolo, 2 - kotouč spojky, 3 - Šroub
k zajištění kotouče spojky

spojky so sepne hnací kolo s hlavnírn
hřídelem, a tím se spojí s pohonem
všechna ústrojí šicího stroje. Hnací
kolo se oclpojí pootočením kotouče
spojky opačným smčrcm.

Souěástí hnacího kola je klínová
řemenice poháněná lrlínov5zllo, řemenem
od poháněcí jednotky. U šicích strojů
Lucznik se k pohonu používá hnací
soustava TUR-2 (obr. 42). Technidké
ťrdaje: výkon na hŤídeli 4I W, napáje-
cí napětí 220 Y, hmotnost elektromo.
toru 0,9 kg, hmotnost nožního ovlácla-
če 0,65 kg.
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Obr. 42. Zá}tJaďl;;í prvlry poháněcí jed,
notkv TUR-2
1 - oioktromotot, 2 - držók, 3 - sořizovď
rye}rlosti otáček, 4 - plipojovací kabely

Upevnění §ousta]/y k šicímu stroji
je na obr. 43, Elektromotor (1) je
přišroubován k držáku (2) dvěma šrou-
by (3). Důák je na §icím stroji pevně
upevněn na vodítku (4), Z řemenice
elektromotoru (5) je hnací kolo stroje
poháněno klínovým řemenem (6).

Csa Hínové díážl<v řemenice elektro-
motoru se seřídí do roviny klínové
drážky řemenice šicího stroje po§ou-

Obr. 43. Upevnění pohonu k šicímu stroji
1 - eloktromotot, 2 - &žók, 3 - šroub,
4 . vodítko držáku, 6 - řomenioo oloktro-
motoru, 6 . klínový řemen
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váním řemeniee elektromotoru po hří-
deli. po založeni klínového řemenu
no obě řenienioe se seřídí napnutí ře-
menu. pb§ouváním držáku elektrono-
torú. Řernen má bfi lehce napnutý.
Kiýb převoclu §e lesmí dotýkat rame.
na šicího strojo.

Nožní sporrštěě se umísťuje na zemi
pod strojem tak, aby se dal pohgtllně
sešlapovat. Rychlost šití se mění podle
sešlápnutí nožního spouštěóe; ponr*-
lým - sďIapoyáním se rychlost šití
zvyšuje, uvolněním se zponalí. Sbroj
se zastavuje úplným uvolněrrím spouště-
če. Vyzkoušenínr popsaných úkonů bez
šití (s vypnutými mechanisniy) se na-
učíme pomalému a ie'm _lrému spuštění
stroje.

Elektrická instalace stroje

Elektrická instalaoe stroje (osvětlení
u Luczniku 437 a osvětlení a pohon
stroje u typu 438) předpokládá napo.
jení na elektrickou síť se střídavyfu
napětín 22OY.

Pro přosnou práci je nezbytné inten-
zívní osvětlení, v místě,šití. Lokólní
osvětlení může být . v přední ěásti
tělesa stroje vestavěno nebo se může ko
stroji napójit dodatečně (obr. 44). Šicí
stroje pro donrácnost mají obvykle
osvětlení vestavěné, protože nedochází
k velkému chvění stroje, a teily ani
zdroje lokálního osvětlení.

U strojů Lucznik je v objímce pod
ěelním krytem stroje žárovka 20 TV',

220Y s bajonotovou patioí. Jo přístup-
ná po odklopení krybo (obr. 45),
Přopínač osvětlení je na pravé přodní
části desky stroje (obr. 37). Stroj je
vybaven kabelem se zástrěkou k za-
pojení osvětloní do napájecí sítě.

Y přípa<lě, že stroj má elektrický
pohon, je osvětlení napojeno k eloktro-
motoru kabolem so zástrěkou. Motor



je pak vybar-en zásuykami na rrapojení
instalace k síti a pi,ipojení nožniho
ov]ádače.

Ovládárrí aut,omatiky

k
a
h
]iolečkem trirrístěnýnr rra horním krýrr
stroje (obr. 2 - pozice 2l). Kolečko

o)

Obr._45. Žátovka elektrického osvěttonfpo odklopení krytu

o) b) c)

B

Obr. 46. Nastavení druhu stohu
A - kolečko, B - ukazatol, C _ znak

desce. Po nastavení koleóka podle
obr. 46b je}rla šije v ]evé části oivoru
stehové rlesky a při poloze podle obr.
46c se jehla přesune do části p}avé.

Pro clelší šití rovným steňem se do_
poručrrje použít stehovou destičkrr s kru-

se jelrla při uvedení stroje do chodrr
z|omi.

Obr. 44. Lokální osvětlení
a - dodatečně napojené, b - vostavěné
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Ýzory stehů a poloha kolečka A
vzhledenr k ukazateli B jsou,na obt.
47. Yzoty jednoduchých stehů jsou
v levé části pi,edlohy a, yzoíy trojitých
stehů v části pravé. Yyzrraóení polohy
L, 2 na pravé straně předlohy ukazuje
nastavení páky k šití jednod-uchým
nebo trojitým stehcm.

Druh lilikatého stehu se volí ta]ré
ovlátlacím ]<o]eókenr. Při nastayení
koleěka A na ěíslici 6 proti ukazateli B
rra hornírn kr;,tu se dosáhne malé šířky
klikatého stelru; steh se tvoří na leyé
straně ot1,oru ste}rové desky (obr. 48a),
Nastavením koleěka na óíslici 7 proti
ukazateli se dosáhne velké šířky klika-
tého stehu; steh probíhá symetricky
vzhledem k otvoru ve stehoyé desco

ením koleěka ěíslicí
se dosáhne malé

se na pravé straně
sky (obr. 48c). Na,

stavením číslice 9 se dosáhne střední
šířky klikatého stehu a jeho symetrické-
ho Ýýváření (obr. 48d).

Obr. 47. Předloha
k volbě druhu
stehu

Klikatým stehem se šijo pouze s pat-
kou a stehovou deskou se širokými
otvory pro jehlu. Šířka klikatého stehu
se volí podle tuhosti a tloušťky sešíva-
né textilie. Tenké a ohebné oděvní
materiály se mají šít užšínr klikatým
stehem, pevrré a tlusté oděvní materiá-
ly stehem širšínr.

Regulačním lrolečke,m lze otáčet jen
tehdy; jeJi jehla v horní poloze,

obcd

obr. 48. Šití ]<}ikatého stehu
a - regulační kolečko v poloze 6, b - v po-
Ioze7,c -vpolozo 8"ď-vpoloze 9
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stroie běžných značek

Šicí stro5e pro donrácnost vpábí
řada zahraniěních výrobců. V sb-
cialisticlrých zemích jsou kromě pol-
ských strojů Lucznilc rrejznámější šicí
stroje Veritas, vyráběné v Německé
demokratické republice. V CSSR, se vy-
ráběly šicí stroje pro domácnost Lada
a Minerva,

Veritas

Do ČSSR se dovážejí hlavně stroje
s automatickým progranrováním, u-
možňující nrnoho zpťrsobrr šití (typ
80l4l2S a 80t4/40, obr. 49). Stroje
Veritas jsou_.konstrukcí, frrnkčrrě i způ-
sobem óbsluhy a seřízením velmi po-
dobné strojům Luczni]<. Proto se za-
měříme v jejiclr pópisu na to, čím se liší
ocl polskýcli strojů, zejména, v seřízení.

Odlišně je lronstruováno navíjeci
ústrojí spodní nitě. Hnací J<olo se od
}rlavního hřídele odpojuje (tím se vy-
řazují všechny základní mechanismy

z činnosti) pomocí spojky umístěn6
u hnacího kola. Postup navíjení jo
zřejmý z obt. 50. Ze zásobní cívky
nasazené na držáku cívky se nit Te-

de přes napínač nitě k naťjeói. Na,
něm je nasazena cívka, jež se ně-
kolikrát oúne nití. potom se naví-
ječ přitlačí na hnací, kolo. I(dyž js
cír,,ka plná, navíjeě se přestane otá.
čet. Sklopí se zpět a plná cívka se v1,-
jme. Při ukládání šicího stroje do skří-
ně je nutné sklápět ďržáky cívky ze
súslé do vorovné polohy.

Šicí patky se vy,měňují stejným způ-
sobem jako u Luczniku. K seřízení
přítlaku patky se demontuje čelní kr;É
stroje a otáčením regulačního šroubu
vplalro se tlak patky zesílí, otáčením
vlevo se zmenší. Regulační šroub jo
umístěn těsně pod vrchním krytem,
je na něm znaménky * a - vyznaóen
směr zesilování a zmenšování přítlaku
patky.

V příslušenství stroje jsou patky

Obr. 49. Šicí stroj Yeri-
tas 8014
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umožňující mino sešívání textilií za-
ěišťování švů, šití knoflíkových dírek,
obrrrbování práďla, slepý steh, látání
a našívárrí, šití ozdob a vyšívání
(obr. 51).

Fro činncist šicího stroje je důležitó
záklaclní seřízerrí. Pii zr.eclnuté přítlač-
né tyči nrá být patka vzdálena oď ste-
hové desky 7 nrm. Seřídí se nastave-
rrím polohy voclítka vzhleclern k pi,í-
t]ačné tyči (obr. 52).

Vzclálerrost konce drážky jehly v je-
lrelní tyči orl ste]rové desky má být
22,9 ntm. Zajisti se upevněním tyče
v unášecí §vorce, posledrrím členu me-
chanismu pohybrr jehly (9|1. 53). Pi,i
seřízení je nutrré zajistit l. zájnru snad-
ného zachycení smyčky chapačenr ro.,.-
něž minimální vzdá]enost orlstupu jeh-
ly od chapače. }tá být 0,05 až 0,1 mm,
stejná jako rr stroje Luczrrik (obr. 13).

Seřízení pravidelného vytvoř,ení
a spolehlivého zac}rycení smyěky je
lilavnínr prYedpoklaclem tvorby kvalit-
ního stehu. Na obr. 54a je znázotnélo
pootáóení clrapačem, který je nastaven
tak, aby jeho hrot byl asi 2 nrnr nad
vrchní lrranou jehly v okamžiku, kdy
míjí jelrlrr, Zrněnou místa průchodu
jehly dírkorr stehor-é desky nrůžeme
dálo zpřesnit její polohrr vzhledem
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Obr. 50. Navíjení spoďní
nitě

k clrapaěi (obr, 54b). Zmély dosáhne-
me posunem jelrlové tyče ve snrěru
osy otvoru ve stehor.é desce. Přitom
musíme doclržet minimálrrí vzdálenost
0,3 mm lrrotrr jelrly od hrany otvoru.

ŠitÝ nrat,criál u stroje Veribas podá-
vají tii řacly zoubků . Žolňky -uJi Uilt
rratl stcho1,otr Cesku vysunuty asi I mm.
lr),sorrvárlí se nastavuje natáěením
svorky na mechanismrr uďílejícínr po-
davaói sr-islý pohyb (obr. 55).

Autoruatický systém je stejný jako
rr stroje Lueznik, je ovládán dvěma
volicími prvky: přepínací pákou a voli-
cím knoflíkem, Požadovaný steh se
určí r,olicím knoflíkem poďle obrazu
na předioze rrrnístěné na lrorním krytu
stroj e.

Minerva

Minerva M 126 má proti strojům
Lucznik a !'eritas zastaralejší konstruk-
ci (obr. 56), Přesto má yšechrra zákiad,
rrí ústrojí, a, to polrybu jehly, tvoření
stehu, napínaěe wchních rrití, přítlaku
a pod,ávání díla. Pouze na zakázku bylo
montováno osvětlení poťl přední kryt
stroje, pohon elektronrot,orenr a zaříze-
ní na seřizování tlaku přítlaóné patky.

Y přísltršenství jsou patky velm!



MKtN@
obcdeÍ

Obr. 5l. Patka: a - na širokýlem, b - okrajová, c
d - na rovrrý steh, e - na ozdobný stoh, f - na

- na přišívání knoflíků,
obšívání knoflíkových dírek

poclobných tvarťr jako u stroje Veritas,
a pTóto je možné pouŽít všechn5l 21i-

k]adní teclurologie včetně vyšívání a lá-
tání, s qýjimkou klikatého stehu a při-
šívání knofliků.

Seřizování i sei,izovácí míry jsou
podobné jako u jiných typů šicích
strojů:

l. Pohyb podávače se stanoví tak,
aby při nastavení nejclelšího stehu
vpřed i vzad byla dráha zoubku rovno-
měrně rozdělena 1,g 1.ýi,ezech. stehové
desky. Cyklus jeho pohybu se syrchro-

Obr. 53. Seřízení jehelní tyčo

nizuje s pohybem jelrelní.tyče. Při po-
otáčení ručním kole:n se. pozorujo
podávaó i jehelní tyč. Výstředník
y mechanismrr pohonu potlávače se'na_
točí tak, aby se podár-ač neyy§ouyal
nad stehovou desku, clokud, špico
jehly není minimálně 6 mrn nad cleskou.

Správnorr výšku zoub]<ů seřídímo
pootočením kliky v meclranismu poho.
nu. Zoubky ve §rré nejvyšší poloze mají
být 0,8 až 1,1 mm nad ste]rovou de§kou
a při začátku poďávání mají být v její
úrovni.

_i
,+

37



2. DáLe seřizujeme vzájemnou polohu
jehly a chapaěe, Seřídime nejďřívo
přibližnou polohu unášeče chapače.
Osovou pololru dráhy chapače v;ru,o-
zíllrre tak, aby vzdálenost če]ní plochy
vodicího nákružku chapače ocl jehly
v nejnižší poloze byla asi 0,05 mm.
Dráhu pootoěíme tak, aby jehla pro.
cltázela středem otÝoru stehové desky.

3. Přesnou polohu unášeóe chapaóo
seřidíme tak, aby hrot chapače byl
při průchodu vedle jehly asi I,8 mm
nad wchním okrajem ouška jehly
(obr. 13),

po smontování a seřízení každó
]<onstrukění skupiny je vhoclné nechat
stroj zaběhnout a při clrodu kontro-
lovat uložení všeoh souěástí.

':)

Obr. 55. Nastavoní výšky poďóvače

b)

Cbr. 54. Seřízení zachycení smyčky
a - pootáčoním chafračo, b "- z'měnou
polohy jehly
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Lacla

Ši"i strojo pro dornácrrost Lada
patřily k velmi kvalitním a spolelr-
li+ým, osvědóeným šicím strojům.
I(valitu zaruóovala tradice i dlouhole-
té zkušenosti s výrobou. Ještě dnes
mnoho strojů typů L 236, L 238,
T l32, T 136, T t37 a dalšíclr koná
clobré služby,

Stroj T I37 je jedním z posledních
typů. Má již zlaky moderního šicího
stroje, tj. clo]<onalé osvětlení, šití
rovným, Iilikatým a ozdobným stelrem
i automat pro nastavení užitných
a ozclobných stchů.

tr'unkce, ov]ádárrí i seřízení ]rlavníclr
ústrojí jsou téměř slrodné se strojem
Iucznik 438. Stejně sc nasazuje jehla,

navléká r,rclrní
jejiclr napětí,

olryb podávaěe.
Rozďílné je navíjení spoclní nitě na cív,
]iu a fun}ce clrapaěe.

Stroj má namontován spolehlivý ro-
taění chapaě (obr. 57), jehož íun_kco
již byla popsána. Chapaó neblokujo
(tzv. antiblok), má odpruženou při,
ložku (l) přišroubovanou dvěma šrorr,
by (2). Aby bylo vyloučeno blokování,
nrusí se příložka odprrržit y rozmezí
0,5 až 0,7 mm. Tolro se dá spolehlivě
closáh.nout tak, že se šroubky příložky
zcela d.otáhnou, a potom pootočí zpět
asi o dvě otáčky. Při úplném dotažení
šroubu b5- chapač zttatí| v]astnosti
neblokujícího chapače. Dostane-li se

Obr.57.Rotační
chapaě
1 - příložka,
2 - šrorrby

nit do chapaěe, př,eřízne se, chapač só
nezasekne. pi,ed da]ším šitím se musí
vyěistit od nití rluezeta mezi tělesem
chapače a chapačem.

Navíječ nitó má hřídel]<rr vyvedenou
na boktr stroje. Při nar,íjeni spoelní
nitě (obr. 58) nastrneme prázdnou cívku
na ]rříďel navíječe na doraz. 'Iínr se au-
tomaticky oclpojí nreclranismy šioího
stroje ocl pohonrr. IÝasadíme zásobní
cívku s nití rra cír,kový l<olík. Nit jo
stejně jako rr ostatních strojů vedena
pi,es napínač na cívku spoclní uitě na-
§azenou na hřídc]ce navíječe. Navíjení
ovládánre stejně jako šití rrožním ovlá-
dačenr.

Luczni]t

Stroje Lucznik si získávají clobró
jrnéno rrejen v Polské lidové republice,
ale i v clalších zemích.,Nejmodernější
typy 437 a 438 jsorr popsárry v kap. l.
Stejně oblíbeným a lrvalitrrím strojem
jc i typ 466 (obr. 59), jeliož korrstrrlkce

Obr. 58. Navíjení nitě
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a, §eřízení §e.až na drobrrosti shodují
s typem 438; chybí mu však možnost
automatického nastayení šití ozclobné-
ho stehu. V popisu tohoto stroje se za-
něříme pouze na hlavní rczďily v ovlá-
dání stroje typu 466 ve srovnání s ty-
pem 438.

Délka stehu se v rozsahu do 4 mm
seřizuje seřizovací maticí A, směr šití
§o na§taví tlaěítkem B (obr. 60).

Pootočením knoflíku vpravo se délka
stehu zvětšuje. Při normální vysunrrté
poloze tlačítka šijo stroj dopYeďu,,po
stisknutí t]ačítka na doraz a jeho
přidržení šije zpět. Podávaó sě vylíná
pootoěením seřizovací matice do pravé
krajní polohy. Za choďa stroje lze
měnit směr šití i vypínat podávaě.

Sití rovným i klikatým stehem sé na-
stavuje pákami A a B (obr. 61). Chce_

, i'i'
, i,;

Qbr, 59.
nik 466

Šicí stroj Lucz.

Obr. 60, Ovládání délky a směrrr slehu, Obr. 61, Nastaveni rovného a k]ikatého
wypínání podávání stehu
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me_li šit Tovným stehem, nastavínre
páku A do nulové polohy a páku B do
po|ohy S (stř,ední).

Sířku k]i]iatého stehu lze upravorat
od 0 do 5 mm. Nastavením páky A
mezi óísla 0 až 5 zvolíme šíi,ku klika-
tého ste]ru v milinetrech. Pákou B
§o nastayí poloha klikatého stehu.
Il"kazujeJi na L, je jehla v levé lirajní

pQloze, na S ye středu a rta P je v pravó
krajní poloze otvoru ve stehové desce;

Jýtvoří se tak stelr podle obr, 48.
Sířku i polohu klikatého stehu lze seři_
zovat za provozu stroje. JeJi stroj
v klidrr, je nutné jehlu zvednout, jinali
by se mohla ohnout nebo zlomit. Při
vhodném vzájemném nastavení pólohy
pák je možné šít i oztlobným stehem.

41



? Pokyny pro manipulaci s oděvními materiály

Tabulka 4, Textilní vlókna

Vlókna přírodní

rostlinná zlÝoclSn& norostní

ae somen

z lodyh

z listů

ž plodů

bav
1rono
(č
manilské konopí,
novozélandský lon,
konopí domingo,
sisálové kottopí,
konopí aloe,
kokošová vlálrna

ze §rsti

z chlupů

z krótké srsůi

ze žiní
z přírodního hedvábí
ovčí vlna, vel

z nerostů
(minerální)
z kor,ů

(osinek),
srst kozy angorské,
kašmírské a domácí,
vlna lamy, alpaky,
vikuni a guanaky,
králíka a,rrgorského a
domácího, zaječí,
kočičí, bobři, srněí,
kravské, telecí,
koňské žíně pravé,
plané, lasturové

skloněná vlákna
(modiglass,
frberglass),
zlato, stříbro,
platina, mos&z,
měd, hliník
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z přírodních zo syntotických
polyrnerů polymerů

3.1Tkaniny

Tkaniny se rozlišují podle materiálů,
z nic}nž jsou utkány, Základrlri informa-
ce o textilních vláknech jsou shrnuty
v tab.4.

No]ze uvést úplný výčet s;mtetickýeh
textilií, objevují se stále nové druhy
a nové obchodní názvy, a proto so zmí-
níme pouze o základních.

Tlněné tkaniny. Poclle zpťrsobu vý-
roby se vlněná příze dělí na če§enou
a mvkanou.

Čěsarrá příze je bud měkká (z vlrry
merino), nebo t,vT dá (z dlouhé hlactké
a tr'rdé vln5,).

Mykaná příze se liší také jemností
a tloušťkou.

Konečná úprava r,-lněné píize má za-
mezit, aby se }rotové oděvy rresrážgly.
Přesto se doporučuje přežehlit tkaninu
přecl stříhánín přes vlhký lradr, proto-
že se při žehlení poóítá se srážením
laž2fo,

Tvárnost, vlnělqých tkanin při zpra-
cor.ání je rťrzná podle drrrhu vlny. při
šití oděr,ů se rr]něné tkaniny dost těžko
při zažehlování vytahují. Naopali dob-
ře se srážejí a podrží tlloulro tvar daný
že]r]ením. Obecně platí, že tkaniny
z měkké ěesané příze se zpracovávají
nejlépe.

Baulněné lkrl,tl,i,lt y. \rýhodou bavlně-
ných tkarrin je, že se dobře nosí, sají
pot, propouštějí lztluch a lze je dobře
barvit. Dobře so zažehlují a drží tvat,
oyšem jon do zvlhnutí.

Nevýhodné jo, že se maókají a při
praní se srážejí. Při žehlení je třeba
llhóit bavlněnorr tkaninu mokrlím
haclř,ikem nebo rozprašoyačem.

Lněné tkaniny. Lněné tkaniny jsou
pevné a mají charakteristický přiroze-
ný lesk. Při žehloní se po lícové straně
mírně vllrčí,

vlákna chomickó

moďnatá, silon, perlon kapron,

z buničiny

z živočišných
bílkowirr

z rostlinných
bflkovin

ardil, zoin

s_vntetická

terylen, tesil, dacron,
lanon, elana, lavsan,
tergal, svitlen, torital,
dioIen
polyvinylchloridová -Po-Ce, chlorin, saran,
rhovyl, vyslan, vinyorr
polyakrylonitrilová -orlon, prelana,
kanekalon,
cashmillon, dralon
polyvinylalkoholová -cremona, iwakuni,
sovinol
polystyronová -acrylast
polypropylenová _
DLP
propylon, moplen
polyuretanová --
perlon Ir
z kopolymerů -soviden, vinyon,
vestan, saran

acetátová, lanital, onkalon, grilon,
fibrolan, aralac, chomlon
thiolan, kaseih, polyesterová -
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SrážIivost při praní éÁi I až 2 0/6,

při žehlení se nesrážejí. Lněné tkaniny
^." mačkají, jsou ch]adivé a 1,uhé,

žehlovánim, ale předchozím tvarová-
ním,

Přírodní hed,vábí nesnáší vysoké
teploty, pťrsobenínr horké vody ztrácí
oevnost.' Tkorirg ze-syntetických uláken, Tka,
niny s příměsí syrtetických vláken
jsou pevné a odolné proti otěru. Lze

1
,

p
ťLž 60'C).

Při stříháni polyesterových textilií
musíme pamat,or-at, na konstrukční pří-

u zadníclr dílů kalhot ponecháváme
větší vůli v sedu apod.

3.2 Materiály porržívané na pi,ípravu
do oděvů

Příprava je nezbytným doplňkem
kažtlď oděvní části. K tzv. příprav§
patří:

V ýztužné a ulj plňo,,- é ntat eri,aly

- r,ložkové tkaniny pružné, tj. ží-
něnky a .v,ložky z velblouďí srsti,

- vložkové tkaniny lněné, tj. trrže-
né plátno, krejčovské lianafasy a další
clruhy jemného plátna,

- výzttlžrré tkaniny bavlněné, tj.
organtýn, yéba a jiné řídké tkaniny,-- vliselin ze syntetických a vlně-
ných vláken.

u

Podktádací, a tepelně izolu,jí,ci, materid,
ly

- krejčoi-šká Ýata, plsť, vatelín,
kalmuk atd.

Podšáakoaé materiály

- z hedvábí, bavlny, viskózové stř,i_

že, někdy také z r-lny, plyše, dyftýnu
apod.

Oděani, materiály na kapsy

- ve vazbě atlasové, plátnové a v od-
vozených vazbách; také zde se používá
viskózová stříž rťrznýclr obchoclních
lázyÍt.

3.3 Výběr oděvních materiálů,
srážlivost, žehlení a údržba
textilních výrobků

Oďěvní materiály nakupujemo až po
důkladné ttvaze, I{ení správné rozho-
dovat se až v obcirodě. Pro kažďý
oděv je ti,eba vybrat vhodný druh ma-
teriálu, a to s ohledem na požadovaný
střih.

Z hlediska jakosti vybíráme materiá-
ly klasické - vlnu, bavlnu, a hedvábi,
ale i materiál;l směsové, u kterých je
např. osnova z vlny a útek ze ]nu nebo
z viskózové stříže.

I když je viskózová stříž podstatně
levnější, lze ji vhoclnou úpravorr při-
způsobit.r,zhledu dražších textilií.

Při nákupu oděvního materiálu je
třeba si všímat:

- zda je vhodný pro oděv, který
chceme ušít;

- juký je líc a rub kupované textilie;

- jaký je materiál použitý pro
o§novu a útek;

- jaká je hustota nití v osnově
i v útku;

- posuzujeme hmotnost textilie, je.
jí vazbu, úpravu a barvu;

- rrakonec musínre přesně vědět,
kolik textilie bud,eme potřebovat.

K:ažďá textilie má líc a rub. Líc
textilie má lepší uhled i barvu a do.



korralou úpravir. Yzt je vžďy zře-
telnější než na rubrr,

Foložíme-li textilii ve výšce oóí do
vodorovné poloh5r, zjistíme, že rub je
drsnější, má více uzlíků a vyčnívají,
cích vlásků.

Také poďle způsobu navinutí texti_
Iie na štůóku poznáme, kďe je líc
a rub. U vlněných textilií je J.íc uvnitř
přeložené texbilie, u bíIého zboži na,
opak vné.

Vyskybují se však i textilie, které ma,
jí stejný vzhleď na obou stranách,,
potom zá|eží jel na nás, kterou stranu
zvolíme jako lícovou.

Zjištov ár,íj akosti o d ěvních
materiálů

Při výběru látky je vhoďné unrět
alespoň zhruba určib kvalitu kupova,
ného materiálu. Spotřebitel většinou
zkoltmá jakost hmatem, popř. zapá-
lenín vlákna, a především zraken,

Zkouška zrakent, Abychom získali
nit, kterou chcenre zkoanr.at, musíme
nejprve vlákna vytažená z útku a osno-
yy opatrně rozkroutit. Přitom zjistí-

ABc

Obr. 62. Ilkázka konců přetržených,
vlněnÝch nití
A - přepřádaná - trhaná vlna, B - my,
kaná vlna, C - česaná v]na

Obr. 63. Ukázka konců přetržené
bavlněné nitě

me, zda je př,íze jeďnoďuchá, nebo ska-
lá, zďa má lesk, tvar, délku a jemnost
použitého materiálu. Yytaženou nit pře-
trhneme. Vlna, ať-již óesaná, nebo my-
kaná, má dlouhá vlákna v místě přetr-
žení. Pokud zjistíme v místě přetrhnu-
tí krátká vlákna, je to."známkoa, že
obsahtrje trhavou, přepřáclanorr vlnu.

Jestliže se bavlněiré vlákno snadno
přetrhne, jelzpracováno z odpadové
bar-lny. ,JinakÝmají býb korrce přetrže-
ných nití zašpičatělé.

Len má mít dlouhá, téměř rovnoběž-
ná vlákna. u šatového heclvábí a vis-
kózové stříže nrají být velnri jemná
vlákna. U silonové pi,íze volnri jemná
vlálina.

Zlcouška om,alcent, }Iačkavost zjišťu-
jeme tak, že textilii v dlani mačkámo
rrebo silně kroutíme a potom ji uhlaďí-
me. Stopy po zmačkání by měly u ja-
lrostní vlněrré textilie zmizet, avšak
nemačlcavost prokazují i viskózové
stříže s nemačkavou ťrpravou a textilie
ze syntetických vláken,

Stopy 1:to mačkání ukazují na obsah
bavlny, viskózv apoď. Mačkavost vlny
může být způsobena i nesprávnou
ripravou,

Dobrá vlněná stř,íž, herlvábí, batist
apod. pi,i zkoušce hrnatem působí
hebce.

Lněná textilie položená rra hřbet
ruky chladí.

ZlcoušIca spaltluání,m. Z osnovy a útku
vytáhneme vlákrio a kažďé z,v,lášt spa-
lujene. Vlna a další živočišná vlákna
se nesnaclno vanití, hoří pomalu a škva-
ří se clo rlrrtých tnravých kuliček, které
se rozpadají v prach. Při spalování
páchnou po rohovině.

Bavlna a jiná rostlinná vlákna hoří
dobře a zbývá po nich málo popola.
Při spalování páclrnou štiplavě.

Směs bavlrry a viskózové stříže hoří
jako bavlna,
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Ylněná tkanina s příměsí bavlny ne-
bo viskózové stříže při spalování čpí
po rohovině a škvára obsahuje popel.
.Čínr více je popela, tím více má pří-
měsí.

Syntetická vlákna se pi,i spalování
-taví - spalováním je nelze roz]išit.

Se zkoušenjm stříže uvedenými způ-
soby jo však třeba mít určitou zkuše_
nost.

Právě tak důležité jako lýběr texti-
lie je i znalost údržby hotor-ého díla.

Srážlivost a dovolené teploty
při žehlení

Než začneme šít, je nutné věclět,
jaká je sráž,livost textilie a jakou teplo-
tu snáší. Potřebné údaje jsou shrnuty
v tab. 5.

Žel:Jlóky tuzemské výroby nrají na
regulátoru teploty vyznačeny ti,i tečky
a souěasně typy textilií ,v,hodných pro
žehlení nastavenou teplotorr. Počet
teóek odpovídá těrrrto teplotám:

l tečka 1l5 "C
2 tečky l50 "C
3 tečky 200 "C
Zyo(ená teplota je udržována termos_

tatem vestavěny?:n v žehličce. Tepelné
hodrroty a jejich zltaéení jsou meziná-
rodní,

Bavlněné rnateriály se žehlí.vlhké"
aby nežloutly. Vlasové materiály, man-
žestry, dyfiýny apod. se žehlí po rubo-
vé straně vlhké nebo přes navlhčenou
tkaninu. Jemné v]asové materiály se
žehlí na měkké podložce.

Bavlněné froté se žehlí po rubové
straně mírně teplou žehliókou.

Lněné nrateriály je vhodné žehlit
po líci i po rubu, vždy vlhké a za vyšší
teploty než tkaniny bavlněné.

Vlriěné tkaniny se žehlí pouze přes
vlhké plátno.

Hedvábí se žehlí Tlhké přes mírné
navlhčenou bav]:lěnou tkaninu. Po-
užijeme měkkou podložku a žehlíme
na rubové straně.

Tabulka 5. Sróžlivost a teplota žehloní některých tkanin

Surovina Teplota při žehlení ('C) srážlivost

bavlna

len

vlna

hedvábí
acetátové hedvábí

silon - polyamid

viskóza

tesil - polyester

tesil s vlnou

při 120 zvolla, žloutno
při 150 bnědne
232 až 260

parní žehlička 176 až I88,
hnědno při 100, žehno při
205 až 300 (podle doby
působení teploty a vlhkosti)
160 až 17l
do l50, lepí se při 175,
měkne při 204
do 130, žloutno při 150,
měkne při r70 až l80,
tajo při 2I5
ztrácí pevnost při 150,
rozJlJáďá se při I75 až 200,
netajo, hoří
do t00 až LíO (párou),

í měkno

velké, noní-li

6

menší, maló
střední

žáďlá

střeďní

žádlá

malá
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'* 
TT"doábí s plastickým povrchem se

nežehlí, pouze §e napařuje přes bavlně_
norr tkaninu.

Syntetická vlákna se žehlí za nižších
teplot, podle druhu vlákna. Polyeste-
rové tkaniny se musí vždy žehlit jen
přes navlhčené plátno.

Elastické prádlo se žehlit nesní.

Rozžehlovárrí švů a záložek

Švy a záložky se sežehlují z rubové
strany tak, aby se urovnaly a uhlaďily,
Okraje švů se rczloží na obě strany,
šev se nar,lhčí a rczžehli, U vlněrrýclr
nrateriálů se ještě opatrně cloželrlují
přes vlhkou utěrku, aby byly co nejrné-
ně patrné,

máchámo opět ve vlažlé vodě (střídání
teplé a studené vody zvyšuje srážlivost
a plstnatění).

Sušímo jon vo stínu. Prádlo zěásti
vysušené zabalením do suchého rpěníku
vytáhneme do původního tvaru a ne_
cháme pomalu schnout ve voďorovné
poloze. Mírně zavlhlé přežehlíme přes
vlhké plátno.

Hedvábí a jemné syntetické textilio
se zásadně nesmějí prát v horké vodó
a nesmějí přijít do styku se sodou.

(Konfokční výrobky jsou označeny
návodem na ošetření,)

čištěni skvrn
Skvrny na textiliích so mají čistit,

dokud jsou čerstvé. Zašpiněný oděv
nejprve ďůkladně vykartáěujemo. Na ru_
bu nebo na, záložce vyzkoušíme, nepů-
sobíJi čisticí prostředek (vybraný poďlo
druhu materiáIu) agresívně na barvu.

Skvrnu jemně potírámo vatou na-
puštěnou čisticí.m prostřeďkem, netřemg
tlakem a vatu často měníme. pod skvrnrr
pi,itom podložíme savý papír nebo texti-
]ii.
. U zašlýclr starýclr skvrn čištění opaku-
Jeme.

Slnrng od potu potřeme jemně vodou
s přídavkem amoniaku (čpavku) a vy-
klepeme. Do zředěného amoniaku n&mo-
číme plátno a přes ně zapocené místo
přežehlíme.

Slcarny oď, moče se odstraní snadno

straní praním (na bavlně nojdiívo vo stu-
dené vodě). §taró skvrny na vlněnýclr
textiliích se ěistí roztokem sody vo stuďe-
né vodě, na bavlněných tkaninách rozto-
kem kysoliny šťavelové (20 g kysoliny
na I00g vody), na hedvábí ethylalkoho-
lem (čistýrn lihem).

Inlcoustoué sktsrny, dokud nozaschírou,
někdy postaěívyprat a přečistit citrónom.
Dobqy'm činidlom,na dosud. v]hkou skwr-
nu od
skvrnrr
skvrnu
sadou
nou octovou nebo štavelovou a 3o/onírn-
roztokem peroxidu vodfl<u.

Shurng po tráruě tiome ]ihen nobo hor-
kou kyselinou mléčnou. Skvrny, horé

praní textilií
Aby byly šicí strojc pro dornácnosti

opral,drr přínosem, je ti,eba ovládat ne-
jen technologii šití, a]e také vědět, jak
postupovat, při úďržbě hotového výrobku,
zqrnéna při praní.

Při praní především roztříďíme prádlo
bílé a barevné. Bavlněné textilie namá_
číme (nejlépe přes noc) v namáčecím
roztoku, potorn peremo bucl v pračce,
anebo ručně.

Bílé práďlo se vyvařuje a před vyvář,e_
pím namáčí, jinak by se na něm srazily
do nepropustné r,rstvy bílkoviny.

Při vyváření ďbáme, aby vzďuchové
bubliny nezvedaly prádlo nad hladinu
pracího roztoku - v bublinách se pře-
hřívó pára a textilie so připaluje. Proto
občás prádlo promícháme a převrátíme.

Baro.mé prádlo se nosmí vyvářet, s vý-
jimkou jednobarevných kanafasů a, zefí-
rů.

Pii. praní barevných textilií nepouží-
várne sodu, protože jo agresívní na barvi-
va. Barwy oživujeme přidáním octa při
máchóní,

Ylněné textilio praní špatně snášejí,

ku pouze mnorn€, mačkáme a nakonec
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dálo odolávají, doóistíme kysolinou uhli-
čitou.

Skurng po ouoci, natřomo citrónovou
šťávou e vyperomo, bavlněné textilio
vyvaříme a vymáchámo,

SltuŇl,g po rzi éístírne síranem hořoěna-
býrn, l,zv, hořkou solí, smíchaným s vo-
dou na hustou kaši; skvrna._ se směsí
natře a po chvili §e vypero. Čištění lzo
opakovat, avšak kysolina nesmí na texti-
lii působit dlouho.

Shurng po ltakau odstraníme tak, že
zneóištěnotr balvněnou toxtilii vyperemo
ve stuďené vodě (v horké vodě skvrny
ztmavnou a nepustí).

Cerstvé slcurny po kduě so odstraňují
tak, že so toxtilio napno přes nádobu
a prolevá horkou voďou.

Skurny od, mléka se potírají glycerínem
rr, Potom se vyperou vo v]ažné vodě.

Mastné skurng. Zama"štěné límco ka-
bátů óistíme kartáčom namočeným vo-
dou s přídavkom amoniaku nebo klůckem
namočeným ve směsi bonzínu a soli.

Prací textilio perome v mýdlové vodě
nebo louhrr.

Vlněné toxtilie čistíme benzínem, amo-
niakem nebo vhodnými čisticími prostřeď-
ky.

Hedvábí čistíme éterem.
Bílé textilio čistímo směsí plavené

kříďy, magnézia a benzínu, která se na-
náší na obě strany toxtilio. Po uschnutí
se vykartáčují.

Olejoué slcurng se podloží čistým hadří-
kom, potřou terpontýnovým olejem a
opláchnou voďou. Potom so vyperou
v teplé vodě mýdlem.

Petrolejoué a, stearinol)é skurny so čistí
tak, žo so skvrna z obou stran pokryjo
sacím papírom a přežehlí.

3.4 Brani míry a konstrukce střihu

c Měření

Než začrreme §estrojova,t střih, mrr-
síme zrrát přesné lozměry posta,vy.

Měř,errí má provádět druhá o§oba,
a to tak, aby byl oděv lehce přiléhavý.
Míry ihned zapisujeme.

Rozměry postavy zjišťujeme na přes-
ně určených místech (obvoclové míry

48

vždy Ýe vodoTovné rovině). Rozměry
se ěa,§to označují zkratkou. Měří se:

obuoil krku (OK) na dolní ěásti krku
ke středrr jamky pocl ohryzkenr;

obuoď, hru,d,ni,ku (OH) rre rrod,oroyné
rovině probíhající podpažím přes nej-
širší část hrudníku;

obuaď, pasu, (OP) v nejnižším místě
pa§u naal kyčelními klouby;

obuocl bolcďt, (OB) v místě největšího
obvod,u boků a sedu;

d,éllca zaď, (DZ) oď 7. króního obratle
až do mísl,a, kde jsme měřili obvod,
pasu;

hloubkubohů (}lB), tj. svislá vzďá|e-
nost od obvod_tr pasu k obvodu boků;

šiřka zaď, (SZ) vodororrně mezi tru-
pem a pažemi;- šířka núra,menice 1ŠN) oa rozhlaní
trupu a krku až k nrístu, kde začínají
paž.e;

délka rulcáuu (DR,) od konce šířky
náramenice na vnější straně připažené
horní konóetiny. Jak hluboko měřímo,
záleží na typu cblečení a na délce
rukávu;

boční, hloubka *ealu (BHS) u seclící
osoby od pasu až k ploše židle;

ď,élka sukně (DS) od pasu až tam, kam
předepisuje daný střih; zjišťuje se ještě
délka vpřeclu, vzadu a na boku.

c konstrukce střihu

sanrostatně můžeme konstruovat
střih až po větších zkušenostech. Pro
zaóátek seznámíme ětenáře s jednodu-
chou konstrukcí střihu prádla a rovn6
sukně.

a) Korustru,kce stři,hu práclla
Základem střilru je konstrukční síf,

na niž nrťržeme zakreslit střilr pro kla-
sické dámské i pánské prádlo (zástěry,
denní i noční košile, Ironrbiné, pyžam&
atd.).

Síť se skládá z devíti polí obdélníko-



vého tvaru (obr. 64). Délkové rozměry
se uvádějí rra leyé straně sítě. Celková
tlélka díla se u krátkých výT obltů
(pyžam, gánských košil atd,) označují
AD, u cllouhých vyT obků (zástěr, noč-
ních košil atd.) AE. AC znanená délku
zad a AB hlorrblru podpaží.

Obr. 64. I(onstrukční síť na
střihu prádla

ŠilIrové členění vycházi z obyodu
hrudníku BM, Nacl obvodem hrudníku
dělíme celkovou plochu na tři pole, pocl
hrrrdníkem na dvě pole. Horní část so
dělí na zadní šířku BG, průrarnkovou
šíŤku GH a přední šířlru ME.

Spodní část je rozd,ělena na zadní
BY a přední YM, tedy na dva obdélní-
ky.

Linie pasu (spojnice bodrr CN) se
u žen snižuje o l cm, totéž platí i o ]inii
bokťr DO.
b) Konstrukce střihu sulcně

Zaóinárue nejprve nákresem sítě
sukně (obr. 65). Narýsujemo boční
svislorr přírrku. Na ni naneseme celko-
vou d,élku sukně. od horního botlu
spustíme kolmici a na rri naneseme
z]eva délkrr poloviny objemu boků.

1, Nejprve se zjistí rozdíl mezi obvo_
dem pasu a boků. Bude to např.

, obr-od boků ll8 cm
zakreslent oDyoo pasu ěo cm

Koncovýrrr bodem ved eme rorrnoběžku
s boění přímkou, lrterou nazýváme
zadní středová přímka.

Na druhou stranrr nanoseme stejný
rozmér zvětšený o 1 cm. Opět vedemo
koncovým bodem rovnoběžku s boční
přirrrkou a dostaneme středovou přím-
ku.

Horní yoclorovná přímka je přínlra
pasrr, Dolním bod,enr na boční přímce
vedemo rovněž vod,orovnou př.ímku,
tzv. ďo]ní přímku. Oď pasové přímky
nanesene hloubku boků a konco,v5im
bod,enr vedeme přímku boků.

Kažďá postava je jinak modelována,
proto je zvlášť důležité správně zakres_
lit přechod rozdílných proporcí.

To platí pro střih sukně, zvláště pro
rozdíly v rozměrech obvodu pasu a bo_
ků, Přechody se tvarují záševky. Je_
jich uspořádání se určí takto:

rozdíl 32 am.

Bereme vždy jen poloviční hodnoty,
protože zakreslujeme pouze poloúnu
přední a zaďni souóásti. Proto v příkla-
du půjdo o rozdíl 16 cm,

2. Rozhoclneme o počtu a rrmístění
záševků, Kromě boěního záševktr vy-
tvoříme záševky rra předním a zadním.
dí]e a stanovírr.re jejich rozměry,'

Celkový rozdíl 16 cm dělíme dvěma.
Z toho 8 cm připadne na boění vybrání
a 8 crn na záševky.

Protože je postava vzadu více tya-
rována, budou i záševky zadního dílu
hlubší. Pro přední záševky stanovíme
3 cm a pro zadní 5 cm.

Dólka záševků je různá. Nejclelší je
boění vybrání, které se provádí od pasu
až k přímce boků. Záševky u za,dního dí-
lu se dělají delší (zadní díl jo více tva-
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Iorrán než přední). Napříklacl předrrí
záševek bude dlouhý 13 cnr a záševe]<
zadní 16 cm.

Iidyž jsnie narýsovali síťový obrá-
zek a, stanovili rozměry záševkťr, na-
rýsujeme čáru pasu.

Podle tvaru postavy je délka sukně
vpřeďu i vzaclrr o 1 cnr kratší. Proto
fr&ne§eme dolťr na zadní i přední stře-
dové přímky 1 cm. Mírrrým obloukern
spojírrre tyto snížené body s horrrínr
bodenr boórrí přímky.

Potom v;,poótenie polohu záše,lků.

Počítáme jezetzorceir , teďy jako

jednu desetinu dvojnásobného obvodu
boků. \rypoětený rozrněr nanášíme od
střodových přímek dovnitř a rýsujeme
osy záševků.

od os zášer-ků narrášírlre na, obě
strarry jejich poloviční rozměry, V na-
šem příklarlu nanášíme od osy na obě
§trany: rr bočního záševku 4 cm, u zá-
ševku na 1-rředním díle I,5 cnr, u zá-
ševku rra zadrr,ím díle 2,5 cm.

Aby čára byla po sešití plynulá, zvy-
šujene okraje záševků o 1/4 cm,,tj.
2,5 mrn. Potonr rýsujeme jednotlivé
írseky pásové óáty, jak ukazuje obr.
66, na něnrž je podrobně zalireslen4
konstrukce střihu sukně.

Tabulka 6

3.6 TÍprava koupeného střihu

Protože vypracování strYihu je časo-
vé i z hlediska odbornosti zhačně ná-
roěné, je vlrodnější korrpit si hotový
střih ve střilrové službě.

Pi,i nákullrr střihu však musíme zrrát
základní rozrhěry postavy. U dánského
odívání je to horní objenr, objenr pasu
a objem bokťr. Střihy jsorr totiž od-
strrpňovány podle těchto roznrěrů a,

jsou konstr:rror,ány na postavu vyso-
Iiou 165 cm. V současné době se použí-
vají u střjhů velikosti rrdané v tab, 6.
Čas od času r,šak podléhá rozdělení
střihů podle velikosti změnám, takže
se nůžeme sctlrat i s odlišnýrui t'a-
bu]karni.

Kaž.rlý stř,ih je doplněn pokyny, jak
postupovat při šití, přesný-nr rrávodem,
jalr brát nríru, popř. jak oděvní mate-
riál přetl stříháním trpravit.'(Prací nra-
teriály před stříhánínr spař,ínre, vlněné
rnateriály přežehlujenre pi,es rrrokrou
utěrku. Zásadně před stříhánínr pi,e-
žehlujeme na sucho liažclý nrateriál,
qlžehlená tkanina lépe pi-ilue ke stři-
hu.)

Za"koupený střih mrrsínre upravit; tj,
př,izpůsobit j ej rozměrůnr postavy.

Abychon: prYi sti,íhání nechybili, je

Yolikosti: míry (cm)
dámské

vIvilIII

1l8 ]26
96 I|2

I25 136

90 96 l00 lI0
72 75 80 88
96 i00 l08 l18

objem horní
objem pasu
objem loků
velikosti
pánské vIvTII

objem horní
objem pasu
objorn boků
objem krku
délka kalhot (po boku)

94 98 L02
80 86 90

102 l08 1l4
37-38 39_40 4o.4L
106 106 t06
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objem
objem
objom
přední
atd.

vhodné uspořádat míry do tabulky roz-
měrů např. takto:

Rozměrg (crn)

křídou. Střih selmeme a tkaninu pro.
špendlínre uvnitř obr5,su. Potom může.
me zakreslit ještě pi,íclavlry na švy
a záložky a pak již jeďnotlivé dfly vy-
střilrneme.

Hťrřo sc stříhají textilie ýzo:roýalLé,
např. s proužkem, puntíky, kostko.
vané, kdy musímo materiál přehnouú
přesně uprosti,ed lzoTu. Jednotlivó
díly stř,ihu ]dademe na oděvní materiál
ve §nrěru yzoru tak, aby vzot jednoho

Obr. 65.
úseky

Síť na střih sukně, jeďnotliv6

plodle podle rozdil,
súřihu sktdečnosti
96 98 +210 67 _3

l00 96 -4
38 40 +2

horní
pasu
boků
šíi,ka

Střih podle výpočtu rozšířínre (pod-
lepíme papírerrr) nebo zužime (zalrne-
nre).

y clalší fázi si zhotovíme vlastní
stř:ih. Přikládáme jednotlivé díly střilru
na balicí nebo průsvitný papír, obje-
deme sti,ih ozuberrýnr kolečkem (rád-
lenr) a vystřihnemc. I(opírujeme však
nejerr obrys, ale i všechny záševliy atd.

Dále pak již pracujcme s ta]<to získa_
nýrn vzorem a původrrí střih zůstane
neporušen.

Rozhodneme-li se cloplnit střih mód_
ními prvlry nebo oděv barer.ně kombi-
novat (např. náraneníliy, lemy prů-
krčníl<ů, sedla), zakreslínre tyto obmě-
ny na nově poi,ízený střih.

l{a velkó desco (stolrr) rozprostřeme
vyžehlený nrateriál a pozorně ho pro-
hlérlneme, nemá-]i liazy. Pokud se vy-
skytnou, výrazrrě je označíme, abychom
se jim při stříliání r,yhnuli, anebo je
alespoň nenápadně umístili.

Textilie jeclnobarer,-né lrebo nepravi-
délně vzorovarré k]aderrre po délce ru.
benr nahoru. Per.né okraje látky k sobě
povně sešperrcllíme. Jednotlivé části
střihrr klademe blízko sebo, abyclronr
spotřebovali co rrojméně matcriálu.
Nesmíme však zapomenout, na přírlavliy
ke švůnr a záševky. Doporuěujeme
přidat na zá'jožktt na délkrr 8 až I0 cnr,
k bočním švům 3 až 5 crlr, k rráramko_
vlim švům 2 až 3 em, k prťtramkťrm,
1,5 cm.

Střih lr oc],ěr,nímu materiálu pi,i-
špendlíme a obkreslíme ho krejóoÝskou
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dílu rravazor'al na vzor dílu drrrhého.
,Nemáme-li jistottr, že se se rrzolem
u eme o,
d překlá_
d zvlášť.

Po nastříhání spojíme oba plYesně na

3.6 Šití rovné a skládané sukně

Rounú sukně, Na pi,eclním i zaclním
díle sestehujeme nejprve záševky. Po,
torn položíme oba díly na §€be a se,
špencllíme jo nejprve od bolrů k clolní-
rnir ol<raji sukně, potom od boků k pa-
srr. protože na levé straně sukně bude
rozpareJ< pro zdrhovadlo, sešpencllímo
clíl5, porrze 1< rozparku a rozparek neste-
lrrrieme.

V pasc nasLehtrjeme pasovku na líc
srrkrrě, na každé sbraně ji necháme
přeěnír,at asi 5 cm.

Zuonouá sukně. LI zvonové sukně
clbáme, ab1, její vzlrled rrebyl narrršen
barevným eí'ektem rrebo strulrtrrrou
textilie, U vzorovarré textilie mrrsí být
zaclror.árr stejný směr vzorn (kostelr
atťl.), u vlasor,ých textilií nosmí nra-
teriáI vrhat ocllišný lesk rra jeclnotli-
r,Ýc}r clíleclr.

Zvonovil srrkně se stříhá brrd jako
pťrlkolová, nebo kolovzí. Froblémem
je ťrprava stejnonrěrné clélky, protože
se švy pronášejí.

Shlárlrl,ná suhně. }ijclerne ze šířky
oďěr,rrího materiálrr a vypočteme počet
skladťr +"ak, že ce]kovorr šířlru dělíme
šířj<ou j eclnolro sklacltr.

Jeclnotiivé slilady vyznač ílrre křídou,
záhyby prostehujeme až k bokům.
Od bok{r se objem c1o pasu zlžuje,
a proto zde sklady musí být lrlrrbší.
I{Ioubku skladů zmenšujeme lrlavně
v partii boků.

e Zkouška
po sestehování a rozželr.lerrí záševků

r-ýrobek vyzkoušíme.
Sukni oblékneme, ulovnáme, v místě

rozparku nebo zapírrání sešpendlíme,
seprleme pasoÝku,

Při šití sulmě se nejčascěji, agskytují
tEto záuadg:

Obr. 67. Spojení dvou d,ílů kličkovým
stehem

sebe položerr
(obr. 67). Kl
přerlní steh s
.Potom oba
(to umožňují volné smyóky) a stehy
mezi oběma díiy opatrně přostřihneme
(obr. 68). Zbyrky nití r,yznačují místa
spojení ob-Díly k , sestehuje,
me švy a to práci dě,
láme ira konce nití
při stehování zapošijeme, a!} se. 

.p_ři
zkoušce nepáraly. Délkrr srrkně měří,
me zásadně ocl podlahy.

Obr. 68. IJkázka přestřiženého kličkového
stehu
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- su]ině j rásněná,
na druhém přitom
je na straně, vednutý
dolní okrai.

Příčinoti může být nesouměrnost v bo,
cích nebo v seďu. Jo nutné zkrátit boční
ěást. Vůli pro vvstupující bok lze získat
úpravou zďševl.ď; př6méřímo délku sukně
od země,

Po oclstranení r,šec]r vad zapracrrje-
nre sukni clo páskrr. Z nrateriálu na
sukni ustříhlenre dvojnásobnou šířkú
pá,sliu s přídavkem 2 cm la záševky
a v rlélce asi o 5 cm lrětší, než koli]r
měří obvocl pasu.

Brrď všijemo pasovku přímo r1o okra-
je sukně, anebo nejprve zhotovíme

pásek, clo něhož v]ožime pasovku, a pak
vše všijeme do sukně.

o Příprava stroje před šitínr

Chtěli bychom připornenout, že šicí
stroj je složité zaŤizeni, jehož trspoko.
jivá funlice je porlnrírrěna přesností
jednotlivých strojních částí, Při ná-
hlých změnáclr teplot5. rrrají jednotlivá
Lrstrojí rťrznou teplotní roztažnost, coh
nrůže ovlivrrit přesnost chodtr stroje.

Pro pro.,oz stroje se předpokládá
pokojová teplota kolem 20'C. Je,Ii
rrskladněn v prostřeclí s teplotorr kolem
0 oC, má být přenesen alespoň I hodi-
nrr před, šitím do místnosti s pokojo-
vou teplot,ou.

Další porlmínkorr qprávrréIro cirodu
stroje je správrré mazání. l(esnríme
clopustit, aby klrrzrré ploclry, (místa,,
kde po sobě klouzají clvě sorrřr{sti)
byly suclré.

Stroj zapojínte clo sítě tal<,že nejprve
zavedeme přívodní šňůru clo zástrvek
na stroji, a teprve pak clo zásuvky na
síť.

Zkusíme běh stroje naprázďno,.pi,i-
tom pod patku vložime odsti,ižek, aby
se patka rrepoškoďila, Koutrolrijeme
plyriulost chodu, velikost vůlí i lrluč,
rrost stroje.

Yyskytnou-li se závady, neoclstta,,
ňujeme je sami a, opravu svěřírne ocl.
krorníkovi,
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l Šitt na šicírn stroji

c Upozornění na něl<t,eré
typické požaclavlry
u různých znaóek strojů

Šůců stroj Lada
Je nutné, aby jehla byla nasazena

do jehelní tyče na ďoraz, Jehlrr obrá-
cenou zploštělou čásií od sebe zasadí-
nre tak, aby zbroušená ploška doseclla
na odpovídající plošku v jehelrrí tyči.
Polohu jehly zajistíme přítlačným šrou-
bem. Nerrí-li jehla i,ácině zasunuta, mo-
horr se tvořit smyěky, které nejsou
v souladu s olramžitotr pololrou hrotu
chapačo a steh tzv. vynechzívá. Je_li
jehla přesně rrasazena, není třeba se
starat o vzájerrrnou polohu orrška
jehly a chapače. LTstrojí je přesně se-
řízeno vfobcem.

o Navlečení nitě
cívku s nití rrasadíme n& kolíli

,t, horní ěásti ramerra a nit přes vocliěe
ne obou stranách krytu vecleme do
napínaóe. Mezi jeho kotouó a vložkrr
ji vložíme ve směrtr otáčení hodino_
vých ručiěek. Nit rnuší procházct nac1
výřezem vod,iče nitě pod y),rovnávací
pružinkou. Pak se nit navlékne do očka
rriťové páliy a clále se vede do drátěné_
ho vodióe na lámenu stroje. Odtucl se
veclo drážkou v ose jehly přes pru-
žinku na jehelní tyči a do ouška jehly.
Do ouška jehly můžeme nit navlékat
nav]ékačem z jemného clrátku.

Cíyku se spoclní rrití v]ožíme clo
pouzclra. Z civky v yved,eme nit drážkorr
pouzdra poil napínací pružinku rovrrěž
tr směru hodinových ruěiěek.

Na cívku se nit nal-íjí navíječem.
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Napnrití spodní nitě ]ze seříclit šrou.
tlenr ua porrzrJ.rrr cír,liy, Iiterý přitla-
čuje pružinu. Sprár.né napětí se zkorrší
způsobem znázorrrěnýrn na obr. 69.

Obr, 69. Kontrola
správného napětí niúě

pouzďro s cívliorr se nasadí na trn
držáku a zatlaóí se tak, aby zámok
pouzdra zaklapl do clrážlry trnu držáku

- nit nlusí směi,ovat nahortr. yrchuí
nit se přicltží na stehové destičce a stroj
se ruěně protáčí, dokud. chapaó neza-
chyií smyóku ,t,rchrrí rritě, Jakmile se
srnyělia přesouvá přes chapaě, vy-
táhne se jolrelním otvorem rrrchní nití
snryčka nitě spoclní, I(once obou nití
se zalrnou pod patlitr (obr, 24).

Tím ]<orrěí pi,ípravné práce. Oděr,ní
nrateriál y§uneme mezi patlru a ste_
lrovorr clesku a patlitr spustíme. Násle-
dtrje seř,ízení stehrr liotouči na stojanu
stroje. Těmito liotouči volíme drulr
a cléiliu stehrr.

Konce obou nití přiclržujeme levou
rukou, aby se nevyvlékla vlchní nit.
pravou rukou otáčíme setrvaěníkern
k sobě. Jaknrile setrvaóník pi,ejde clo



otáěek, pi,ictrržrrjeme pfa§ou rrrkou o,
děvní materiál, Nesmínre ji r-šak táh-
nout silou, abyclrom neohnrrli jehlu.

t'šijeme jen někólili steirťr a přesvětl-
číne sg o jejiclr ]<valitě.

Je-li napětí r,lchní nitě uralé, jo
přetalror,ána na rub oclěrnílro :rrate,
riálu. JeJi naopalr napětí příliš r,elké,
vytalrrrje r-rclrní nit rrit spodlrí, Iiterá
se pali objeví rra líci oděvnílro rrrate,
riálrr.

Šici, strt,j Luc:l.nílc
O výběru jehly a niti je pojeclrrárro

podrobně v odst. 1.3. .Poclie drulru
oclěr,rríIro rnateriálrr vo]ínre vlrod,norr
jelrlrr a drulr uitě. \rýrobce stroje c1o,

porrrčtrje spoclrrí nit o číslo tenčí než
rT chnínit.

Ostatní ťrkony - ocl,nasazerrí jehl1,
až po napírrárrí spoclní nitě, jsou 1io-
drobně popsány v liap, l.

I)alší postrrp je T, pocistatě slroclrrý
s poštupcm pro šicí stroj Lacla.

šicí strt i veritcts
Výrobce pi,edepisujc porržívání jelrel

č. ?05 nebo l30, Doporučené tloušťliy
jehel a rrití se liší ocl hodnot, které
trvádí firrr:ia Luczuik.

L'pínání jehly jo v podstatě stejné
ja,ko u strojů ostatníclr značek. Ta]ié
navlókárí r,rchní nitě je obclobné jakó
rr clřive ,popsanýclr strojů. }iavíc je
postrrp přesrrě zakreslen rra ler-é če]ní
strarrě deslry stroje,

Spoďní rrit (pJná cír,,ka) se zasaztrje
c1o pouzdra stejnýrn způsoberir jalro
u siroje Lucznik (clbánre, ab5r pouzclro
řáclně zaskočilo na cloraz, jinali se jehly
lárnorr a šití jo povrclror-é).

Šicí 1,,otřcbrl,- rrchclvár,ánre rrejlépe
v zásuvc,e, y lrrabici (košíčku) apocl.,
přelrleclr.ť; uslrořádané r- rntlý-clr §clrrárr,
lráclr. Yhoclné jsou nralé krabičIry

z plastťr. v rriclrž oclděleně rrsklaclťit-,je.
ne lrnoflíky, spínát}ia, špcndlík1, abd.
Krejčovskorr krYíďu rr]iládtí,rne zrlášť,
a.by nezrreěi stila ostatní pcltrYeby.

Grrnrv, kalotrny apod. navineme n&
]iartón a lioIrce zašpenťllíme.

+.1 Šicí potřeby

ZáIi],aďlí ši cí potŤcir1, :

rritě, lreclr,ábí, 1rnoflíky, spínár,;ka,
háěky, jehl1,, šperrcllíJ<y, stuž,liy: $umy,
lenror-k;i, lirejčovslié ki:ídy, náprstgk,
l,rejčovsliá rilíra (150 cnr), alespoň d,vo-
je 'nrižIr5, (velké a rnalé), rridlovací
liolečko.

Druhv a 4rnožstr,í šicích potř,eb zá-
visí na rozsahu předpokláclarrýclr pra-
ci,

š;cí nitě. Z hleclis]ia rrratcriálu rozli-
šujeme nitě ba,v,]něué, lirěné, lionopné,
heclv:lbné (z pí,íroclního i svrrtetického
hoilvllbí), z viskózové stř,íže, perlono-
vé. rrylorror,é a polycstcrové.

Poclle použ.ití rozeznávárrre šicí nitó
strojor.é nebo ručrrí.

Strojové rritě jsou vrclrrrí a slroclní.
Yrchrrí rritó navléIránte clo jehly šicílio
stroje, spoclní se navíjeji na cívlirr.

Y oclělrrictví se použír,ají nitě z nej-
lcpších suroyirr. Nit jc vclrni nanrálrá-
rra nejen pi,i šití, ale i v rršitérrr obleku.
Oděv.v- ze s;,ntctickýclr vláken je rrut-
né šít nití. jejímž. zriii]aclein jc s;,nte,
tic]<é r,]ákno, obal je bar-Iněný, aby so
v] álino riezalrřír'alo.

Stelu,,uctci nitě, jsott ten]<ó a mllsí §o
snarlno přetrhnorrt, abv rrepo"1-ocl'ly
jemrié oďěyrrí niateriály a rrezanechá-
yalJ,, stop}, při želrlení.

Nitě. h cbšíuťmí, cl,írek se vyrábějí
z přírodnít.o lredr,ábí, Pro strojovd
T,yšívárú clíre]r se porržívá jemué syrrte-
tic}ié lreďvábí.
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Nitě k přišóud,ni, knafliků jsorr z pev_
ných lněných vlákerr. Navíjejí se do
klubíček trložených v papírovýclr oba_
leeh rrebo na přadena:

,Nitě la podhládd,ni, dí,rek píi strojovénr
vyšívání ,dírek, tzv. výztužní nitě,
jsou ze lnu nebo plastických hmot.

Při ruónínr vyšívání dírek podložíme
okraje dírky bavlněnou podložkotr a
hustě je obšijerne píizi z viskózovélro
hedvábí.

Nitě §e prodár-ají l1a dřevěnýclr
cívkách s cleskovými olrraji, na papí-
rov;iclr trubió]<ách nebo rrarrrotané na
kartónech. v současné rlobě se di,evěné
cívky nahrazují papírovýnti clutinka-
nli.

šicí heclvábí i ]ionfekčrrí bavlněné
nitě jsou térněř vždy clodívány na pa-
píror,ých dutinkách rrebo na kartó-
neclr,

Yyšívací a lráčkovací př,íze a ruční
pletací příze se nar,-íjejí clo klrrbe]<,

1.2 Ruění a strojové šití

_t lrdyž jsme se zaniěři]i výhraclrrě
na šicí stroje, zťrstává i při strojovénr
šití řacla ťrkonťr, které se provátlějí
íučně.

3 stručně o ruónírn šití

JeilnodrrchÝmi potřebr,r,rni pro rrrční
šití jsorr jehla, nit, Irťržliy a náprstek.
pi,i šití zá|eži la vztahu mezi r.elikostí
ouška jehly, tloušťky nitě a tuhostí
šitélro nateriálu. Nit totiž zvětšuje
na, obou stranác]r orrška jehly celkový
prťrměr jelily (obr. 70), tak ďocházi
k clefoťmaci (stlačování) nitě a tato
cleformace je tírn větší, čínr tužši je
prošívaný materiál. Při šití velmi tu-
hého nrateriá]rr se niohort nitě trhat.
.A.by byly švy dostatečně pevné, nesmí
se nit naclměrně odírat. 'Iěnito ne_

5ó

Obr. 70, Zvětšení prťLměrr.l
jehly

dostatkůnr se přeclchází sprár,rrotr vol-
bou tloušťky jehly.

Záklaclrrí stelry ručnílro šit,í

Píeclní síeň (obr. 71). Jelrla se zapi-
clruje i vypicliuje stále dopi,eclu. Nit
je veclerra v přímce a nřechází royno-
nrěrrrě zo strarry ]ícové rra rtrbovorr
a zpět. l]errto steh je trrčen lr stehol-ání
před zkouškou, li zajištěrrí r,zíjeinné
polohy dvorr uebo r,íce oclěrníclr ma-
teriálů před sešír,ínim Ira .1r,oji apo<i.,
tecly vštrde tanl, kďe rrrrrsínre piirat
pomocné nitě, arriŽ b}, se oclěl,rrí rna-
teliál pošlioclil, 

;

O]rr. 7l. Fi,oťl,ili
steh

Zaclní stelt (obr. 72). Jeliltl se zapi.
chrrje v l]i,ímce, ale po vypíclrurrti na,
]íci se vrací a zapichuje za výpichem.
l{a ]íci §e ste]r poclobá strojor,émrr šití,
na rrrbrr tvoří sorrvislou pi,ínrku. Je to
pevný spojovací steh, ťrčirrriý , 3'ako
strojol,é šití.

Taží,ci, stell (obt, 73). Porržívá se lio
ztlžoválí okrajů látky (lrlopů, límco
atcl.). Stehy §e na Tubu oclěvnílro rnate-
riálrr jeví jalro úseky niti položerré
ko]mo lie snrěru šití (na roztlíl oď stehrr
zadnílro, kde tyio úseky probíhají rte
snrěrtt sťehrr).
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Obr. 73. Ttržicí stelr
A - nalíci, B - na lrrbu, C - v prostoru

Postupuje še tak, že se jelrla zapi-
chuje po vytvoi,ení lícového stehu šikmo
do oděvnílro niateriáltr, taliže na rubu
stelr snrěřuje clopř,eclu.

Obnůthoo-uoí stehy, Polživají se k ob-
šívání okrajů oděr,ního nrateriáltr, aby
se netrYepily. Steh se vede průběžně
zleva doprava, anebo opaóně. Obrázek
7 4 znázorřvje jednoďuchý obnitkova-
cí steh.

Pevnějši je obnitkovací stch smyó-
kový (obr. 75), kcly se při qpichovárrí
jehla vede před rritový oblouk. Yyta-
žením nitě a zapíchnutím jehly ve snrě-
ru šití vzniká smyčka.

Další obnitko.,ací stelry vycházejí
z těchto základních stehů.

Řetizkouý steh patři mezi ozďobné
stehy (obr. 76), Jo variantorr zadnílro
ste]rrr. Jehla se vboťlne do předešlélro
článku řetízkrr a vypíchne se v délce
jednoho článktr vpŤeďrr. Vybvořená
smyčka se přidrži levým palcenr a po.
stup se opakuje.

Obr. ?4. Jednodrrchý obnitkovací steh

steh

Obr. 72. Zadní steh
A - narrrbrr, B - rra líci, C _ v řezrr spojo-
-rarrých clílťr

ltlBiill

Obr. 1ó. Srnyčkový obnitkovací
jednoduchý

Obr. 76. Řetízkový steh
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e Druh5l švů

Šev je spojení tlvou nebo více
oclěvrrícti nrateriáJů (ČSN 80 0I I0 -
Šw).

Švy,r,usi být měkl<é a polrud možno
ploché. ZáL<ladrr- požadovanou vlast.
irostí je pevnost, Ptoto zá\eží na ja.
liosti rritě i rra jakosti proveclení.
Podle zpťrsobu st;,ku a přehnutí okrajťt
rlateriálrr rozlišujeme šev hřbetový,
přeplátovarr}, lemovací, obrubovací,
clotykový.

Obecrrě platí, Yze při použití švového
spoje nrusíme panratovat na příclavek.
Jelro veliliost zá]'eží rra clrulru švu
il dru]rrr oděvrrího nrateriólu, pro
st-ť,ední tlorršťlitr o<lěwrího materiálu se
uclává olierrtačně asi 7 rnnr.

Šea hřbetoďý, Oděvní nateriály po,
ložíne na sebe lícovorr stranorr a v při-
nrěřcné vzclálenosti ocl okrajů sešijeme.

Aby se nrateriál při sešívání po šobě
neposouval, rrejprve jej sestehujenre.

Po sešití šev obvykle tozžehlime.
Chceme-Ii nít přehyb zažehlený do,
rnritř, šev rrerozžehlujenre. Takt,o pro-
yeclený hř.betor,ý šev se oznaěrrje jako
jeclnoďuclrý (obr. 77a).

Dvojitý šev lrřbetový vznikrre tak,
že nejprve položírrre oliraje oděvních
materiálťr na sebe Lrrbovorr stranotr
a sešijenre. Nakonec švovorr záložkrt
sesti,i'lrneme a, otvorcm v místě sešití
obrátírne, ta]rže na sebe opět pi,ijclou
lícové strarry, opět sestelrtrjeme na šíř_

litr hbtovélro švu a sešijeme (obr. 77b).
Pře.yiátouat.lý šeo je bucT jeclnoclrrcliý,

nebo zakládarrý.
Jednoduchý př,eplátovaný šev (obr.

78) se šije tak, že lra Iíc spoclnílro díIu
přiložíme rubenr díl drulrý. Oba díly
sešijeme, provedeme přelryb podle ob.
rázka a v lirajích ho plošijemo.

Obr. 77a. Jeclrroduchý hřbetový šev
A - základní sešití clvou díIů, B - plovo,
clcní hřbetového šr,u

A



Zaklrádaný přeplátovaný- šev (obr.
79) se provád,í tak, že oba ctíly přiloží-
nre k sobě lícovou stranorr - ,spodní
díl bude přeěnír,at asi o 7 mnr. Oba clí-
ly sešijeme asi 5 mm oc1 kraje vrchrrího
dílu. Spodní d.íl rozložíme tak, aby oba
díly ležel;l, na stole lícovou stranorr.
Okraje přitom budorr zvednuty kolrrto
vzhůru. Sklopíme je doleva, širší po-
dehnenre a celÝ záliyb v krajíc}r sešije_
me.

Lemouaci, še,"- sc porržívá li ozdobné-
mu lenroyání proužIienr jirrólro materiá_
lrr, Provádí so bucl jako jednodrrchÝ,
anebo jako oboustranně podehnutý
(obr. 80), Tento šeÝ'zabraňuje tř,ellení
okrajťr a kronrě toho mri i frrnkci
ozdobnou.

Obr. 79. Zakiráďaný přeplátovaný šev
Á - spojení dvou dílů, B - rozložení obou
dílů lícem vespodu, C - vr-tvoření záhybrr

Obrubouaci, (začišt'ouac6 ) šeu ntůe
být jednodrrclrý i podehrrutý (obr. 8r).
\ř jednodušším provedení splňuje potl-
nrínky švrr lerrtovacího. Podehnut;ý
šev je r,zhlednější.

Dotykot*y (přehl,ýuaci,). šea. Okraje
oclěvního materiálu se přiloží k sobě
a brrď se přínro sešijí, anebo se v místě
stvku nahoie i dole přiloží proužliv
oděr,ního rnateriálrr a vše se sešijc.
Př,iložené prrrhv tkaniny se nrohou opět
poclehnout (obr. 82). DosáIrneme tak
současně spojení a začistění oděvního
materiálu.

Obr. 8l. Obrttbclvací šev
,A. _ jednoduchý, B - podehrrutý

^l l ll/lL
82. Dotyl<ový Šev

obr. 80. Lemo,ací šev *"*-1"ŤŤ§Tr"3i"*tŤ''""5llY';ut
f"n;ť,ť""Uuchý, 

B - obous|rantrě po- 
i:i[:ri, c _ spódehnutýmiokraji"siri_
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4,3 Yyltžiti šicích strojů v domácnosti

I při pouhém sešír,ání dvou litrsů
oclěrrúho materiálu můženre volit růz-
rré t_v:py š,i,ů. Kažclému švrr odpor,íclá
doporuěené napětí nitě. V nár-odu
k obsluze stroje je přesně popsáno, jak
nastavení provádět. Obecně plati, že
čím je steh kratší, tím je pevirější,

sešívárrí dvou díIů
oděvrrího materiálu

Přitny - rouný steh je stelrem zá-
lrladním. Nár-ocl k obsluze seznamuje
lrejerr s nastavením tohoto stehu, ale
i s nrožností r,o]it 4o,orri,6fl6ylr nebo
třířadový stelr. Drulr steb,u záleží rra
t5prr sešír-anélro oděvnílro rrrateriálu,
čím je pružrrější, tím by rněl mít stelr
více iad.

Klikutý síeá. Přeclrrostí tohoto stelru
je pružnost. šíi,litr stelru určíme podle
drrrhrr tkaniny, Tenkó odě,v-ní materiá,
ly šijeme kratším stehern, materiály
tlusté clelším. Pocl]e ná,1,odu výrobce
lze potržít i víceřadový steh.

Porržití kli]<atého stehu:
a) Sešír,ání dvou oděvrrích materiálů

přiloženýclr oliraji k .sobě (obr. 83).
Jehla r-piclrrrje sti,íd,ar,ě vždrl, d6 ,'"4,
rroho a clruhél-ro oclěvrrílro rnat,eriálu.
Oliraje sešíyanÝch oclěvníclr materiálů
musí bl't rovné - nělrďy se přeliládají
př,es sebe až o 5 mnl. Zvláši vhodný je '

tento šev u plebenin, protože okraje
zper,ňrrje.

b) Sešívání okrajů dvorr lra sebe
položených látek (obr. 8,1), Sev je ve-
clen podél na, §ebe položených okrajů
látkv.

c) Oblorrkový šev }< sešíl,ání úpletů
j" vy-
pi,ímé
řivku,

ó0

Obr. 83. Iflikatý steh při vytváření doty-
kovóho šr,u

Obr. 84. I{,Iikatý steh při tvoření přepló-
tovaného švu

Obr. 85. Obloukový šev

Klikatý steh se uplatňuje např,
k našívání krajek a přišívání za]rrrruté-
ho odě,vrúho materiálu, zejnréna při
zaěišťování švů. skládá se tlastně ze
dvou klikatých stehů, zaclrycujících
a zpevňujících okraje přehnutých korr,
ců oděvního materiálu (obr, 86).

U prádla se označuje terrto způsolr
přišití přehnutého rovného oklaje o<lěv.

ního materiálu jako lemor,ání.

c Lenrování (obr. 87)

K lemování používánre speciální
patku, která levýnr okrajem ohrnqjo



pŤi posuvu okraj oděvního materiálu
do lemu. Zyeďlutí přehybu oděvního
materiálrr clo patky usnadní šikmé se-
střižení lemu, oděvní materiál ucho-
píme rukou, nadzvedneme jeho okraj
a zavedeme jej do patky. Když se do
patky vsortvá příliš mnoho materiálu,
jo obrtrba tlustá a nestejnoměrná.
Je-li materiálu naopak málo, je lem
nedostateěný.

Lem se může šít přímým i klikatým
stehem.

Obr. 86. Itlikatý steh při vytváření
čisťovacích švů

Obr. 87. Lemování přímýn stohem

c Zapošívání

Je běžné zejména u prádla, kdy seší_
váme dva d,íly. Oba díly leží na sobě,
spodrrí mírně přečnívá asi o 5 mm.
Přečnívající spodní díl přebneme zpět
a, pomocí speciální patky sošijemo,

Sešiiý krrs rozložíme vnitřnínri plo-
charni na stůl, aby byl šev nahoře.
Yvčnívajíci šev zaved,eme opět do spe.
ciální patky a sešijeme, aby vzrriklrr
pevné zapošití.

c zašívátí - látání
Látáme buď bez patky, nebo látpcí

patkou.
Látámc_li bez patky, naprrerne oděv_

ní nateriál clo vyšívacího rámečku,
který umožňuje snadné posouvání žáda-
ným směrem.

Rámeúek s oclěr,,ním materiálerr leží
na stehové desce a kmitá vpř,ecl a rzacl.
Poškozené místo nejprve překrýváme
rovnoběžnými steh;-, potom klademe
hrrstě stehy přičné, Okraj poškození
prošijeme do liloubky asi l cm.

Porržíváme_]i látací patku, nepotře-
bujerne rámeěek. Patka přitlaóuje oděv-
ní nrateriál při vpichu jehly.

e Záplatování plotenin

Nejprve vysti,ilrneme ze stejrréhcl
materiálu záp7atl, která bude přesa_
hovat, obrys poškozeného místa a bude
mít stejný směr vazby.

Záplatu položínre pod <líru a přiste-
hujeme ji. KlikatÝnr §tehen obšijeme
stehování a asi 0,5 cm směren clovnitř
záplaty klikatý steh opakujerrre, Těsně
u okraje ťlruhého švu poškozený mate-
riál vystřihneme. Nakoneo od,straníme
stohování.

Záp|atu můžemo přišít i |rovným
stehem, z obou stran ji těsně u švu
odstřihnout a steh znovu přešít, klika-
tým krátkým stehem (široklim 1 mm).

a Zápla,tování tkanin
Záplata, musí roynoměrně přesaho-

vat poškozené místo a, směI její vazby
musí být shodný s vazb.ou , Qděvu,
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Záplatu nestehujenro těsně rr okraje,
pi,istehovanou ji přišijene klikatým
stehem. Z obott stran (iěsně u klilraté-
ho stehu) ji odstř-ihneme; aby se šey
nepáral, ďoporučuje se 1iřešít ]io ales-
poň na konci několika clalšími stelry.

o Šití roynoběžnýclr stelrů

Roynoběžrré stelry se porržívaií nej-
častěji k přišívání zrlrhovadel a k zho-
tovování prošívaných přikrý-T,ek.

Tyto úkonv se pror,ádějí patkou
s vodítkem. K přišívání zdrhovadla
se používá r.,odicí pravítko. K hraně
,1,odicího pravítka se přiloží hrana látky,
s níž so rovnoběžně posouvá jehla
s patkou.

Při šití prošívané přikrý,v-ky se pi,i-
pewrí k patce vodítko. Yodítko se po-
souvá vždy v přeclchozí stehové řadč..

C Yšívání tzv. pťáďlové gumy

clrceme-li dosálrnout zwásnění oděv-
níIro materiálu, přišijeme na její rub
prádlovou gumlr. Nejprve pi,išijeme
konec gurrry k oděvnímu materiálu,
potonr gumu napneme podle toho, ja-
kého zvlnění chceme dosáhrrout, a při-
šijenre ji klikaiým stehem.

C Řasení

Tkaninu určenorr J< Ťasení \-§uneme
pod i,asicí patku, peynou část do záŤezl
patky, Nastavená, délka stehu urěuje
řasení. Při šití zadržujeme vrchní
peynou část a podávaó posouvi spodní
řasený díl.

e Šití knoflíkových clírek

Šile*" zvláštní patkou krátkým kli-
katým stchem, Polohu a velikost dírek
si na látce nakreslíme.
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podle nár,oďu ]i obsluze nastayímo
rlélku i šíi,ku švu, nasaclíme patku a na-
stayíme polohu jelrJy.

Obšijeme jednu siiranu dírky (tento
šev nazýváme též housenka). Když
]ioněíme šití, dbáme, aby poslední steh
končil ypr&vo (obr. 88). Je}r]u nechámo
zapíclrnrrtou v odě.rrrím materiá]u a t]<a-

ninu otočíme o l80o, Nastavíme šířku
stelru na šířktr celé obšívané dírky
a ušijeme několik uzar,íracích stehů.
Poslední vpich jehly musí být vlevo
(obr. 89).

Obr, 88. Prvrri fáze při šití knoflíkových
dírek

Obr. 89. Druhá fázo šití knoflíkových
dírek
A - otočení ďíla o l80o, B - lrytvořoní
uzavíracího stehu a položení druhé hou-
senky

Opět
u pr.arí
clruhou.
Dírku dokonóíme několika uzavírací-
nri stehý'(obr. 90)
rolarými stehy zpe
Tím končí obšívání.
ně prosékneme,



Yyprelcovárrí clír,ek je rr Tšech t;pů
stejné, nčkdy v]<ládánre ďo ]rousenek
šňůr]itr nebo v]ož]trr. Šr'rťrrlitr navjé]<ne-
me do voďítka a při šití yecleme přes ni
steh. Při šití clrrrhé housenli;, je vhodné
šňťrrktr mírrrě napnout.

Obr. 90. Dokončení šití ]<noflí]<ovó clírlry
- provedení lrzavíracíclr stelrťr

o přišívání knoflí]rťr

Knoflíky přišír.tíme specitilní patkou,
Knoflíli l,]ožíme pocl patkrr tak, aby
jeb,la procházela střeclenr levé' ďírky.
Ruěnínr ]<oleěkenr r.ysuneme jehlu naťl
knoflík a šíi,ku stehu seříťlíme tak,
aby jehla proclrázela pi,esrrě stieclem
obou clírek.

J(noflí]< pi,išijemc. Nakorrec vytvoří-
me několik zapošívacíclr stelrů ,t levé
dírce nastal"errírn regrrlač.ní patky nebo
knoflikem.

Knoflíky se čtyřmi clírkami přišívá-
me stejným zprisotrem. Pi,išívat mťrže-
me i patentní knoílíóky, háčlry apod.

e Vyšívání

Vyšívání strojem je obdobort látáni.
Proto je též seřízení stroje stejné.
Practrjeme klikatým steh.em a podle
potřeby měníme šířku stehu. Oděvní
materiál s př,edlohou vypneme do rá-
,mečku. Pro tuto práci je nutný určitý
cvik. Napříklacl při vyšíl,án í květiny
s yětvičkami listů nejprve obšijeme

obrys velmi krátkým steheru. Plošrró
vyšijeme lístky a stonkovým stelrern
(plasticky) větévky. Plasticlrý steh
získáme tak, že ve]mi krát]ié stehy
pokládáme na sebe. Stehy poliládáme
od kraje do poloviny švu, Tloušťka.
švrr závisí na počtu vrstey.

o Aplikace

Aplikace je jednoďtrc}ré našívání ho_
tové ozdoby. Ozdobu můžeme přiší-
vat i ozdobnýni šv5r, popi.. ji ješté
prošívat dalšími šw.

e Šiií syntetických textilií

Při šití syntetických materiálů so mů_
že stát, že se oboustranně zvrásní švy,
oděvní materiál se v místě šití poškodí
nebo se zaéne ta,vit. Tyto závady m&že
pťrsobit nit, jehla, rychlost šití i množ-
ství švů.

zrT ásnění šl,ů u oděvních materiálťt
obsahujícíclr slrrtetická v]ákna může
být způsobeno bavlněnou nití. Zjisti-
rtte 1,o obvvkle až pcl lryžetl,ení ncbo
yl,prání. Tato vada r,zniká nestejnou
srážlivostí obou materiálů. Jedině mír-
ným pi,idrže,rrím oděvního materiálrr při
šití mťržeme tomuto jevu přeďejít.

'Iexti]ie ze s5,ntetických vláken proto
sešír,áme nitěmi téhož složení, tj-
nitěmi s jáďrem ze si]onu nebo poly-
estel,rr opředeným bavlnou (jsorr pruŽ:
né a př,i šití se podle potřeby natahují)"

4.4 Opakující se práce při šití oděvťr

C Kapsy

Kapsa kromě svého pralrticlrého
účelu bývá i mótlním prvkem. Kapsy
pracovních obleků mívají ustálený tvar
a velikost, rorměž tak našívané kapsy
obleků sportovních.
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Prostřižetú kaplsa rná mít takové
rozměry, aby se do ní vešla ruka, tj.
šíř}ru 12 až 14 cm a hloubku 14 až 16
cln. Potřebné rozměry si nejprve
přesně zakreslíme kříďou na příslušrré
inísto a potom prostehqjeme ste]rov-
liou. Oba kraje otvoru označíme kolmý-
mi steh_v (obr. 9I).

Abyclrom otvor zpovnili, přistehu-
jeme z rrrbtr oděvu plátěný podklacl
šířky asi 40 mm a o 30 mm delší než
kapsa (obr. 92).

Fotom si připravíme horní a dolní
r,ýpustkové podsádky, Liší se pouze
rozměry (obr. 93). Dolní výpustková
podsádka je široká 4 cm a asi o 3 cm
delší než otvor kapsy. Ilorní y;ípustko,
r-á poďsádka je stejně dlorrlrá, ale širo,
lrá je 8 crn.

Obr. 9I. V.r,znaěení kapsového otvoru
A - křídou, B _ stehováním

A

Kapsový váčeli ušijeme z podšívko-
vého, materiáhr. Vystřihneme přední
a zaclní díl váčku, vše s potřebnýni
př,ídavky, u délky přidáme 3 cm.

Na přeďní díl přišijeme váčelc s na-
šitou výpustkovou podsádkotr. Pi,iší-
váme dolů ocl rryznačenélro liapsového
otvoru. Prostřihneme kapsový otvor.
Sestelrujeme jej a přiložíme patlru.
Patkrr, jejíž šířlra musí přesně odpoví-
tlat šířce otíoru, posaclíme přesně jak
na \,ýšku, tal na šíř]<u a přistehujemo
ji k přednínu clílrr (obr. 94),

Obr. 94. Di,ouvýpustkovó kapsa
A - kapsa s pu,lÉoo, B - kapsový váček
s našitými podsádkami

Přistehované dolní výpustky přiši;
jeme strojem. Kapsový váček, na němž
je našita podkladová podsádka, seši-
jeme s koutem kapsy. Provedení koutů
kapsy musí být přesné a v pravém úhlu
k otvoru kapsy.

Souóasně s lrorní výtrtustkou přiší-
rámo do otvoru kapsy také patku.

Nalcld,ď,ané kapsy se zhotovují mno-
lrem jednodušeji nož kapsy prostřiŽe-
né.

Tvar kapsy dovoluje mnoho variant
(obr. 95). Spiárrně volený tvar naklá-
dané kapsy oživuje oděv a spoluurčuje

B

Obr. 92. Piátěný podldad kapsy

Obl. 93. Yýpustkové poďsáďky
A-dolní,B-horní
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i jcho styl. Doporuóujeme vlzkoušet si
tvar liapsy předem, a to tak, že ji
tvarujenre z papíru a zkrrsrno pi,iloži_
me k postavě.

Jakmile se rozhodnemo pro velikost
a tvar kapsy, mťržeme kapsu vystříhnorrt
z příslrršnóho materiálu. Směr vláken
(osnovy) nrusí přitom odpoviclat směru
vláken na v5foobku. Kapsu sti,íháme
s přídavkem l až 2 crn podle ti,epivosti
oděr,níclr materiá]ů a způsobu naší-
vání po Celém obvoclrr kromě jejiho
lr.orního okraje, kcle ponecháme asi
5 cm pro podsádku.

Yystřiženou kapsu po obvodu pro-
šijeme lrličkovým stelrem, který pak
rozsti,ihnerrre. Poclsáťlkrr zahneme do ru_
bu, další tŤi strany prostehrrjeme švo-
T,ou záložkorr.

při rreďostatku materiálu můžeme
poctrsádkrr vysti,ihnorrt zvlášť, popř. po_
tržijcme poclšívlirr, ale pali ji musíme
rrejprve přišít Ir hornímu okraji kapsy.

e Límec

Rozezrrávtime límce |ežaté, polosto-
jaté a stojaté (obr, 96). Límce se vypla-
covávají růzrrými způsoby, zá],eží na
rnateriálu, z něhož mají být ušity.

Obr, 96. Různé druhy

Nejprve gi vystříhnenre z papíru
přesný tvar, přiložíme jej v přehybtr
clděr,rrího materiálu (složeno po niti)
a pi,išpendlíme. Límec vystříhneme
s pi,íďavkem I cm. Potom ho proklič_
krrjeme a střed. r,yzpaěíme prostehor,á-
ním. Stejným způsobem zhotovujeme
druhou ěást límce. Spodni i horní část
límce položíme na sebe lícovými stra_
narni tak, aby se středy kryly, Límce
sešpendlíme a sestehujemo, .a teprve
potom sešijeme na stroji po převěsovém
obvodu. oclstraníme kliěkování i ste-
hování a §estřihneme švovou zá|ožku,
aby po dokoněení nebyl okraj příliš
tlustý. Potom límec převrátíme Iicem
nahoru, sešitý kraj prostehujeme a vy-
žehlíme. Frůkróníkový okraj proste.
hujcme v šířce asi 2 cm a přitonr rrchní
límec mírně navolníme. u tlustších
T,lněných materiálů musíme zabránit,
aby se špiěky límce nezvedaly. Toho

1í

Obr. 95, Rťrzné tvary kapes
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dosáhrreme tak, že při spojování obou
částí límce posuneme vrchrí část asi
o 2 mm výše než část spodní.

Obvykle je třeba limec:ryatlžit buď
výztužnou vložkou, anebo materiálem,
z léhož je ušito oblečení.

Yýztlž se stehuje na Tub wchní
části límce, spodní část límce položíme
lícem na líc vrchní části límce a opět
sestehujeme. Potom se vše sešije na
stroji, záložka se sestřihne asi o 4 mm,
zr.lášť se uplaví špiěky límce a límec
se převrtítí na líc.

Pro konstrukců zák!.1acJni,ch typďc li,mce
platí tybo zásady,

l,ežatý li,meo - kruhovitý tvar (nej-
dříve narýsujeme pravý úhel) kreslíme
na papír. Obvod průkrčníkového okra-
je límce stanovímc podle obvodu krkrr
(OK) s odeótením l cm. Přikreslíme
převěsovou část límce (obr, 97);

stojatý li,mec kteslime na rozdíl od
límce ležatého do příméh,o směru
(obr. 98). Konce límce kreslíme naopak
zvednutéa§io2cm.

U stojatých límců se vyskytují
obměny, např. límec polostojatý, sto-
jáóek, dvoudílný atd.

Obr. 97. Převěšová óást límce

Obr. 98. Konstrukco stojatého límco
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Všóuťuti li,ntce. H.otor.ý líruec vklá-
dárne do průkróníků tak, aby střecl
límce splýval se středem zadního dílrr
a aby okraje límce po zapnutí oděvu
ležely vedle sebe. Rub límce př,itom
klademe na ]íc oděvu. konce límce
budorr v jedné přímce §e sti,edenr
předriílro dílu.

za, stálého navolňování vrchní části
vešpendlíme lírrrec do prťlkrčníku, a te-
prve potom ho vestehujeme. Sikmou
lemovkorr překrvjeme šev v rnístě stylirr
poclsádky a lírnce.

Manžety

Manžeta je funkěním i ozclobnýnr
zakorrčením rukávrr. Rozlišujeme man_
žety rovné a tyarované.

Rovné manžety molrou být stejně
široké jalio rukáv, anebo rukáv mťrže
být do manžety zúžen záše1-1i5, nebcr
nabráním.

Rouné manžety steýtě širolcé,ja,ko rukúu
jsou na obr. 99. Pi,i stří]rárrí rukávťr
počítáme s příclavkem rra z]rotoyerrí
manžety, a to dvou šíi,ek manžet), + 2
cm na švol ou záložkl. Dó]liu lukávrr
a šíi,ku manžety prokličkrrjenre. Po sc-
šití rukávu po celé délce zahrreme
v místě šířky marržety materiál clo rulru
rulrávu. Okraj v rubu zahrreme a při-
šijeme na stroji. Nakonec marržetrt
přewátíme na líc.

U materiálů oboustrarrnýclr (kcle líc
a rub jsou stejné) stačí přidat, li clélce
rukávu pouze jednu šířku manžety
a švovou záložkl.

Rouné manžety užší než rukáu (obt.
100) zhotovujeme zvlášť. Mají 'tvar
obdélníku, a proto se molrou sti,íhat
v přehybu materiálu, takže se sou-
ěasně stříhá i spodní část. Pi,iložímg
střih k přehybu, přidáme švové zálož-
ky na všech stranách obdélníktr & fr&Il-
žetu vystřihnome.



Obr. l00. R,ovná manžeta rržší než rokáv

Střih uděláme z papíru - bude to
obdélník v šíi,ce malžely a délce Tovna-
jící se volnému obvodu zápésti s kons_
trukóním přídavkem. Konstrukční pří-
davek závisí na tom, jak velký pře-
klad volíme. Sahá-li manžeta ke kra-
jům rozparku, přidáváme 4 cm, pře_
sahuje-li kraj rozparku, přidáváme 6
až, 10 cm, přesahuje_li oba kraje roz_
pa,rku, 8 až 12 cm,

Rukáv, na který manžetu přišijeme,
stříháme o šířku manžety'kratší, ale
přidáváme asi 2 cm na přišití manžety.
Protože je dolní obvod rukávu větší
než obvod manžety, musíme ho upra-
vit. Yýpracujenre rozparek a konec
rukávu prar.idelně zřasíme nebo udě-
láme jednostranné pravidelné záhyby.

Taarouané manžety (obr. 101) jsou
módní zá]ežitostí. casto se tvoří z od-
lišné nebo šikmo stříhané látlry. Proto
se takovéto manžety,zhotovují zvláit.

Obr. 99. Příklady rovnýoh
manžot stejně Ěirokých
jako rukáv

Obr, I01. Příklildy tvarované manžety

Technologie zhotovení tvarovaných
manžet je stejná jako u rovnýoh
manžet,

R,ozparky
Bozparky jsou určeny k uvolnění

některé óásti oděvu. Mohou být volné
(obroubené), anebo zapínací. Umísťují
so v průkrěníku, v pase, v bočním švu,
v záďoyém, švu, na rrrlrávgch nebo i na
nohavicíoh.

Správně provedený rozparelr je ťrčel-
ný i ozdobný.

Roz4arky u prfl,|arčn|,ku bývají větši.
nou zapinací na, knoflíók;,, háóky,
zclrhovadla. Nejčastěji bývají ve středu
předniho nebo zadního dílu (obr. 102).

Zdrhovadlo (obr. 103)

Zdrhovadlo může být našité na líci,
rreb<l skry,té přišiíé rr rubu (obr. 104).
Zdrhovadla §e uplatňují přetlevším
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O)lr. 1 02,Rozparliy v průkr,čníku

Obr. 104. Zakryhé zdrhovaďlo vprůkróní_
ku

u sportovního obloěení, ěasto, jako
ozdobný prvek.

Jestliže zdrhovacllo nezapracujeme
clo švu, musíme nejprve rozparek v ru-
bu zalernovat. podsádku širokoú asi
5 cm a asi o 2 cm clelší než zdrlrovadlo

přiši_
sebou
yaclla.
d. roz-

sti,ihnerne a na lronci upravíme do růž-
ků. poďsáťtku zahneme do rubu a za-
stehujeme. Vše přežehlíme.
. Zdrhovadlo vložíme tak, aby se okra_
je rozparku clotý,kaly jeho zoub}<ťr,

stužku zdrhor-adla sešíváme s pod-
sádkou v rubu a okraje poclsáclky za-
čistíme smyčkovým stehem.

104) ye-
arku tak,
dotýkaly.
5mmod

-ó8

Obr, l03. Ýiditelné zclrhovadlo v průkrč-
níl<u

kraje rozparlru pi,išijerne zadnírrr ste-
lrerrr. Aby l:telry byl;r lra lici co nejméně
viclět, srražínre šc vpiclrovat jelrlu y mís,
tě pi,edclrozího vpiclru.

Strržku zdrhovaclla přišijerne k poď-
sáclce rozparkrr smyčkovým stehem.
I( přišív:ílrí zclrhovadla strojem slouží
patka s jeclním palcem.

Rcl4larky D pase,,u srrkrrě je obv.vklo
umísťrrjerrre r- ler,ém l-roóním švu, ně,
kďy ve střeďu přeclního rrebo zaclního
dílu. Jako uzávěr slouží zrlrhoracllo,
knoflíky, spínátka nebo háělry,

Rozparek rná být dostatečně cllou}rý,
aby se sukně snaďno oblékala. U sukně
je rozparek zásadně zakryb př,epláto-
vanýrn švem rrebo záhybem (obr. 105).
T(once rozparltu se tedy překrývají
a jsou v5lpracovány z přídavků, na
literú pamatujeme při stříhání. Svové
záIožky prove<leme tak, aby se okraje
rozparkťr překrývaly asi o 5 mm.



A

Zďrhovaďlo rrejprve rrašperrdlíme do
správrré poloh1,, a fak teprve všíránle.
Sttržku zdrlrovacllá pi,išijeme těsně
u zoubků. Okraje oděvního,materiálu
a zdrhóvadla začistíme ruf;,ně kŤížovýrrr
stelrert-

Rozylarky ncl rukáuaclt mají usnadnit
oblékání přiléhajícího rrrkávrr (obr.
106). Rozparek rrděláme ve švtl r, délce
asi 7 cm (rukáv sešíváme jen k počátku
rozparkrr), Koncovou záIožku rukávu
přistelrrrjeme a přišijeme po celém
okraji.

Švor-orr zrílož]<rr rozparku 1rotom
tozžellime, vložíme začisťo. ací stužku
a vše prostehujeme, Začisťovací stužka
přesalrrrje svou délkou déllrrr rozparku
asi o 2 cnr a zpevňuje jeho okraje.
V rubrr začistíme okraje záložky.
Okraj záložky zahneme o nělrolik nrili,
metrů a přišijene skryiýrn stehem.

Dolní okraj rozparku ši]inro sesti,ihne,
me a pi,išijeme ho k záložce rrrkávrr.

Hoiní okraj rozparku zakonóiíne
uzávěrkou, obvykle na krroflíóky a
poutka. Ilnoflíěky jsorr přišity na spod-
ní části'rozparku a poutka na jelro
vrclrrrí čášti, Libovolrrě ]ze provést za-
čištění lemem. Rozparky mo]rou nrít
různý tvar š rťrzně provedeným zapí,
,náním na jeden i více knoííků,

Obr. 105. Rozparky v pa,§o
A - so skrytým zdrhovadlem;
B - se záhyberrr

U pánských sportornrích bund, se
setkáváme se zapínáním na, zdrlro;
vadlo.

Ozdobné rozparky (obr. l07) bývají
kratší o 4 až 5 cm. Všír,ají se do nranže-
ty.

Obr. 106. Rozparky přiléhavých

roObr. I07. Ozdobné
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Poutka

Poutka slouží k zavěšování oděvu,
k vedení (provločení) pásků a k zapí-
nání knoflíků. Dělají se z matoriálu
oděvu, z hedvábí atd.

Poutka z oděvních materiálů mají
tvar dutinky. Nastříháme šikmé prouž-
ky oděvního materiálu a rozžehlíme je
tak, aby se nrateriál vytahoval. Okra-
jo takto připravenýoh proužků sklá-
dáme lícem k sobě a sešívámo je na ru-
brr tak, že vznikne dutirrka. Velilrost
dutinky závisí na vztlálenosti přehybu
od švu. Konec clutinky mírně zvětšíme,
abyclrom mohli sešitou dutinku pře-
wátit na líc. K obrácení drrtinky použí-
váme tupou velkou jehlu nebo jelůici.

Z dutinek se zhotovují poutka pro
zapínání knoflíků nebo ozdobné leny
či ornanrenty.

Průměr dtrtinky stanovíme poďlo
tloušťky materiálu.

Poutka l< provlečení pásků zhotoyu-
jenre obclobně s tím rozdílem, že je
upravujeme do ploclrého tvaru
okraje proužku prošíváme několikrát.
Jeďnodušeji můžeme tato poutka vy-
tvořit tak, že nastříháme užší proužky
materiálu, okraje zahneme a něko-
lilrrát sešijeme.

Zavěšovací poutká se dělají dlouhá
8 cm a z téhož rnateriálu jako oděv
nebo ze speciálrríclr kalounů. IJrnístují
6e uprostřeď prťrkrórríku. Mohou být

plochá i vypracována jako dutinka,
jíž se provlékne pevrrá šňura, jejíž
konce se nech.ají přečnívat přes koneo
dutinky. Pi,i všívání poutka do prů-
krěníku se korrce poutka ohrrou o 90o
(obr. 108) a do průkróníku se všijí jak
konce dutirůy, tak výztažné šňůry.

U poutek kzapinár:í knoflíků zhoto-
lrných z dutinek je clůležité provedení.
Poutka tvoří vlastně sorrvislý pá§
a kažďá odchylka od přesného tvaru
působí rušivě. Proto nejprye na líci
obleku rozměřínre a vyznačíme konco
poutek. Jednotlivá poutka přišijeme
ve vyznačených místech na švovou
zá|ožku. Soubor poutek lze také našít
na podsáďku a po přewácení všít do
rubu (obr. 109),

O_br. t08. Yšívání potrtka do prťrkrčníku

Olrr. 109. Poutka našitá
na podsáďku všitou d,o rubu l
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5 tldrzUa šicího stroje

Při údržbě šicího stroje se zarrrěřu-
jerne zejmérra na čistění ústrojí, na je-
1rož spolehlivosti závisí funkce celélro
zaíizeni,

Při šití se ve vodítkáclr, v napína-
čích nitě, v oušku jehly i pi,i tvoi,errí
stryěky pomocí chapače odírají, trhají
a cupují vrchuí i spodní rritě. Zejména
clrapaě 51.ým hrotem pi,i zachycelrí
srnyčky a jejím rozšíření rozdírá nit.
Také při protahování napnuté nitě
otrškem jehly vzniká silné třerrí a oďí-
rání. Pi,itom se z nitě uvolňují lrrátká
vlákna, clelší se trhají a ,"zratká jemné
chmýří, které se usazuje na součást-
kách šicího stroje. Chmýří s mazacím
olejem vl"tvái,í mazlavou hmotu, která
po ztúlrnutí brárrí funkci stroje.

Jemné chnrýří se odstraňuje měk-
liým štěte na
některých řily
rrsazeniny se
clřívkem, plastickou stěrkorr nebo ji,
ným nářadím z měkěího materiálu.
Plochy očištěné petrolejem a osušené
hadrem se ošetří tenkou vrstvou oleje
na šicí stroje. Je nutné, aby nrazací
olej na vzduchu neoxidoval, což se stá-
vá hlaÝně u olejů z rostlirrných a živo,
ěišných tuků. Nejlepší vlastnosti mají
nrinerální, popř. synteticl<é oleje, které
chrání součásti také proti korozi.

Mazáni tedy jeclnak chrání proti
korozi, jeďnak zmenšujo tření mezi po.
hybujícími se součástmi. DojdeJi k
vzájemnému pohybu mezi dvěma sou-
částmi tlez mazáli, zahřívají se a rychle
se opotřebují. Tím se mezi nimi zvětšu,
je vůle, stroj se stává lrlučným a ná-

konec se může poškodit. }[azáním
vhod,nýrn olejerrr se rovněž snižuje
koeficient tření. mezi plochami, a tím
se zmenší í potřeba energie li práci
stroje.

Pokuc1 jde o způsob mazání, použí-
vá se u šicích strojů pro domácnost
kombinace lnazáni ]okálního a linoto-
vého, podle přístupnosti mazacíc]r nríst
a stupně nanráhání součástí.

U lokálního rnazáni se olej přiváclí
přímo rra třecí 1lloclry (obr. 110 a).
Olej se vkapává do červená oznaóe,
ných otvorů vyvrtanýclr rr tě,lese
stroje v souěástkách nebo nad třecími
ploohami. I] knotového rl;'azárrí sc
z červeně oznaóeného rrrazacího otvoru
vecle knot k třecímu rnístu, ktoré rnťrže
být různě vzdálerro ocl rnazacího otvo-
ru (obr. I10b).

Dťrležité je sllrd,uné nmzání, před,

pruni,m uaečleni,nt šici,ho stroje č1,o prouo,
zu. Všechna í\azaci místa na stroji se
vyčistí od konzeryačního prostřeťIku,
který má stroj chránit před korozí př,i
uskladnění a dopravě. Mazací nrísta se

Obr. I10. Mazání
a-lokální,b-knoiové

b)ol
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vy]iapou petrolojem, stroj se uvede
na krátkou dobu do choďu, aby vytelil
zneěistěrrý petrolej. Pak nakaperrre clo
nrazacích míst speciální olej pro šicí
stroje. Obvykle rra jedno mazací nrísto
stačí l až 3 kapky oleje. Pouze maznič-
ky plníme až po okraj. Stejně se postrr_
puje, použijenre-li stroj po delší pře-
stávce \, 1)rovozll, Jrdy olej v ]ož.iskáclr
ztttlrrre.

Porržívá-li se stroj rJenně, je vhodné
derrně mazat chapaě, ložiska hŤíclele
pohorrtr chapače, iehelní tyče a mecha_
nisrny arrtornatu. Alespoň jeduolr za
týďen je nutné stroj clťrlilaclně vv_
čistit, c1o ]<aždého ložis]ra nakapat l
až 2 kapkv olejo a také poclávač na-
nrazat olejem. Naclněrrré nrazárrí ie
rrežát].orrcí, rtotože pi:ebyteěný olej
nrůže zašpinit textilní rnateriál. Na_
opak nedostateěné mazliní se ihneď
projeví lrlučným chodern stroje. Ne-
používáme-li stroj často, přizpůsobíme
iirtervaly ntazár:í irrtenzitě proyozu
strojo.

Maza,ci, mistn l jeclirotlivýclr šicíclr
strojťr jsou uvedena v návodtr ]i obslrr-
ze a ťrdržbě,

Napřílilail mecha,riismy čelrrí části
lrc,lrní}Lo I,&men& stroje Lucznik 466
§e mažol1 podle obr. I11 po sejrrrutí
čelního a rrclrního lirytu. Meclra_
nismy poď deskou stroje se mažou
po odklopcrrí stroje clozadlr. Ostat-
ní rnazání probílrá pi,i normální poloze
stroje (pocl lrorním krl,tem, pod ste-
hovorr clesl,orr. i lt& tělese stroje).
Lrrcznik 466 nrá z]Trrrba 40 rnazacíclr
míst,. Po promazání je 1.lrodné nechat
stroj běžet krátký čas rraprázrlno nebc)
ušít něko]i], i,ádkťr stehťr na ods'uřiž]ru
oclěl.ního materiálu a přesvěd_čit se,
zcla stroj nešpiní.

Přistuq.1né nu:.chanisrng se pocllo in-
tenzity proÝozu plaviclelně čistí od
prachu, neóistot, zbytlrťr nití apod.
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Obr. 111. Mazací rrrista pod čelnínr kry-
tem strojo Luczni]r 466

U stloje ý-eritas S014l40 je třebzu
pečlivě čistit;

- potláuač. potl stehovorr tleskou se
Časenr lrromadí v]álina a texti]ní praclr.
Stelrovou des]<Lr odšrorrbujenre a ne-
čistotu nrezi zorrbky pbďavače odstra_
nírrre nejlépe clřevěnorr stěr]<orr nc*lo
zápallrou (obr. il2). nilrdy šroubovri-
korir, abychonr rrepoškoclili zorrbky.

- Chapač. Do c,hapaěe se občas na_
kape rrěkolilr lrapelr petrol,eje. Dosba-
ne-li se nit nrezi clrapač a veclení cha_
paěe a zablokuje-li stroj, je možlré
uvolnit chapaě krátkýnr trlravým otá_
čením ručrrílro ko]a. Neportrťrže-li to,
vyjnrenr,e jehlu z ďržáku, stroj přeclklcl-
píme a clo clrapače (pootočenélro o g0"),

nakapene petrolej (obr. lt3). Otáče-
ním na obě strany chapaě uvolnínre
a současně odstrarríme i další neěistot;r
a zbytlry nití. Chapaó je kaloný,



lvrdý a křehký, proto nesnáší nási]norr
montáž a demontáž ponrocí železnélro
nářadí.

- Ložisko. Po zapnrrtí de]ší clobrr
nepoužívaného stroje mťrže zaschlÝ
olej a prac}r v ]ožis]cích bránit chodri,
Do ]ožisek nakapenre ně]io]ik liapel<
petroleje a zapneme stroj. Po oclstra-

Obr. lI3, Poloha zablokovaného clranaěe
před uvolněnim (pohlecl na spoctní část
zák]adové desky) -

troleje a promazá-
šicí stroje by měl

je nrrtné rovněž
čistit, zejrirérra čep;, a, ložisl<a, Za.-
bezpeěínre tírn bez]rlučrrý chocl a pro_
d]oLržíme životrrost polrorru stroje.

Zvláštni pozornost r.y-žaduje úclržba

Obr. 1 l 2, Čištěníp cdltvače

Při údržbě je nutné oclmorrtovat
elektromotor. Odpojínte prYír,oďní' ka-
bel ocl napájecí sítě a vocliče elektric_
kého osr,ětlení napojerré na hnací
jeclrrotku, \rl-šroubujeme šrouby, a}:v
bylo možné sejmorrt přeclní kryi eleť-
tromotoru.

_ Nečistoty a praclr z vnitřku vy-
fottltrrcnre stlačenýr.r vzdtrc]rcm neňo
očistíme měl<kým ]<artáčem. Přitorn
dbáme. aby se nepoškoclilo vinrrtí roto-
rlt a statota. Zvlášl, pečlivě se čistí
objínrlry ]iartáčů.
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Ložiska elektromotoru se promazává,
plecho,
je plsť.
apkami

,oleje (obr. 114). Ložiska se promažotr
ze strany konrutátoru a řemenice

uvážit, zda nejcle pouze o rrvolnění nebo
špatné seřízení rnechanismů nebo sou-
částí.

Při obsltrze nasta,vujeme a seřizuje-
me chod stroje i šití příslušnými šrou-
by, regulačnírni knoflíky, pákarni atd.,
popsanýnri v návodu v;foobce.

Pravide]ně kontrolujeme také hnací
řenren, který je veden od poháněcí
sclustavy k hnacímu kolu na hlavním
hřítleli stroje. Poškozený rrebo vyta-
žený vyměníme,

Skoněíme-li šití, nikdy nenechávárne
patku přitlačenorr přínro na zoubky po-
dávače, Mezi patliu a stehovou desku
vkládáme ťrstřižek textilie. Také při
šití naprázdno, je-li spuštěna patka,
nrohou ostré zuby podávače poškrabat
spodní plochu pátk5,. Zdrsněná plocha
pak znesnaclňuje šití, po$ř,. zachycuje
1,lákna materiálu.

V zásobě máme dostatečný poěet
jehel i volných cívek pro spodní nit.
Nepoužíváme nikcly jehly poškozené
nebo ohnuté.

V čistotě uclržujeme nejerr šieí stroj,
ale veškeré příslušenstr,í včetně nožní-
ho spínaóe á přívodního kabelu, Také
podstavec nebo kufřík je ěástí šicího
stroje a podle toho je třeba s nínr za-
cházet.

TIvetlené zásady údržlly platí pro
všechny šicí stroje. Jejich clodržování
je 1řetlpoklaclem pro bezportrchový
pToyoz štroje a zaruóuje jeho dlouhou
životnost.

Obr. l14. Nlazáni ložisek poháněcí jed,
.notky TUR-2

elektromotoru. komutátor se nesmí
zneóistit olejem.

Po 900 lrodinách plovoztl se rná
kontrolo.,at opotřebení sběrných kar-
táěů. Kartáó se wysune z ďtžákl a
zkontrolujo se jeho tlélka, JeJi clelší
než 3 mm, může ještě pracovat asi
l50 hodin, jeJi kratší, musí se qlnrěnit.
Je však třeba správně volit typ kartá,
če, aby se elektrornotor nepoškodil.

Oclstraňujeme-li závaďu, nezasahu-
jeme do šicího stroje a nedemontujeme
součásti, pokrrd bezpeóně nevírne, ja,
kou mají ve stroji furrkci a jak se mají
sořizovat. Pi,ecl clemontáží je třeba
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ó Závady na šicích strojích
a jejich odstranění

Poruchy při šití mohorr být způsobe-
rry nejen špatnou ťrdržbou a rredodrže-
ním zásad obsluhy, ale i objektivními
příčinarui, rrapř. jakostí nití, vadným

mat eri álenr so u částí 
"*ť*$,"i".,"il;;

strojů.

Iěžlqj nebo hluěný ahoťl stroje

stroj je sttrdený

hnací řemen je volný nebo příliš na,pnu-
rý

k rnazání byl použit nejakostní olej

ň a způsobuje
cl
dá

hluk při nghybu jehelní tyčc je způso-
ben opotřebováním některého člehu
k|epá{ na_straně ručního kolečka způ-
sobené uvolněním hlavního hřídele ^

t leplqi. y podávacím ústrojí způsobené
vůlí ložiska

Vrchni, nit se úrltú
rchní nitě nebo vadný

tí vrchní nitě

ngvhodnó tloušťka jehly a niúě

nit jo zauzlená, ne_jakostní
nit se sesmokla z ěivky a ovíjí držák

stroj se otáčí na nesprávnou stranu

hrot
_stloj v okamžiku,
l'{Yt lrorní polozo
jehJa

jehla je příliš vysoko

otvor ve stehové desco je poškozen

šiUí necháme stroj
tu místnosti. abv olei
účinků

- seřídíme napětí řemeno zvětšením nebo
zmonšením vzdálenosti řemenice mo-
torku od hnacího kola

petrolejem a stroj
proběhnout, pak

iálním olejem -

- odstranírne zbytky nečistot; dráhu
očistěnou petrolejem naolejujeme (obr.
I l2)

- vvměníme vaďné díly (obr. 12)

- 1,yrnezíme oso\zo1l vůli hlavního hříďe.
]e

- stroj dárrre ďo opravy

- navléknerne nit podle návodu

: napínače (obr. 27)

podle tabulky pro

- použijeme kvalitnější niú
- rrvolníme ji z držáku a znova navlékne-

_ me do stroje 
ním
rlt

jehelní tyči na do-

jehelní tyčo podle

u desku
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kličkuje
očko riapínací pružiny není správně umí,
stěno a ňit se při šití kolem něho ovíjí

,Sporlni, ni,t sa trhá
spoclní nit je příliš napnutá

nit ie špattré kvalitv
nit je nesprávně próvleěená portzdlcnr

ebo stohová des-

rovnoměrně na.
vinutá

Jehla se láme

šitý materiál je pii šití násilrrě tažen do,
předu rrebo vzad
iehla ,ie ohrrutái - - 1 -^.- . l
]ehla le prllls lemna,

vně na§azono clo

ta v jehelní tyói

é, olrýbá jelrlu
ače jsou vzá-

se uvo]nila

pocláv soko a při zpětném
oolrvb zr,ět'podáv lo-přiliš brzy nebo
nozdě
ihapač má velkou vůli ve veclení, naráži
rra ieh]u
jelrólní tyč má vůli v pouzclreclr

S t r oj a y n eah ťl,u ó, st ehg

iehla je křivá, špatné kvality nebo neod,
lovidá šitému materiálu
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- vyměníme chapaó nebo obrousíme jo,
ho ostré hrany

- nastavímo vůii mezi drážkou a tělesem
tak, abv nit mohla volně procházet

- použijcino trclrní nit osvědčené znač-
]iv

- nárnontujeme nor-ou pružinu nebo
starou přilrnemo tak, aby nit procháze,
]a T,olně

- umístíme sprár,ně stehovorr desl<u,
popř. seřídíme jehelní t5,č

- Ósiri zoubků podávačo jemně strazímo

- nepoužíváme větší cívky

- sei,ídíme napínaó nitě (obr. 27)

- uvolníme pružinu pouzdra cívky (obr.
23)

- wl.rněníme nit
- náv]élirreme nit podle návodu k obslu,

ze (obr. 22)

- zarovnáme a v;,leštíme ostré hrony
a nerovnosti

- l,ym.ěnímo civku (obr. 2I) nebo ji
spravne navlnejne

u', íIlt,
R,

: šiténeu
rnateriálu

- správně nasadíme (obr. 16)

- upneme jehlu pocllo návodtr k obsluzo
(obr, 14)

- seřidírne napnutí nitě (obr, 97)

- seřídíme pbate návodu ]< obsluzo
(obr. I3)

- áotáhnemo upevirovací šrouby (obr.
36)

- seiídí*o vysurrutí podávače (obr. 36)

- sei,íclíme funkci poclavače (obr. 35)

- nasad,ínre nový chapaó (obr. 19)

- zamontujemc nová porrztlra, popř. je,
helní iyč (obr. l9)

- vyměníme za správnou poctle tabulky
pio volbu jehel o nití



jehlou
(očl<o) je

jehla jo příliš vysoko

jehla je nesprávně nasazena

otvor v patco jo příIiš velký,
jehla zr-edó dílo při pohybrr vzhůru
neďostatečný přítlak patky

nit , je
zao
hro

chapaě snímá smyčku v nevhodný
okainžik
jehla je příliš vzďálena oď chapačo

napnutí rriúě je nevlrodné

Ste'll je nesp,rťtu4j

nesprávné napnuúí r,rchní nitě
vrchnínobó §podní nit je nesprávně na-
vlečená
clrapaě neběží správně

tloušťka jehly nebo nitě není správná

napínače jsou znečistěrry zasclrlým ole-
Jern

ta

nebo

jeNa jo buď příliš vysoko nebo nízko
nit zadrhává při přesnrykování chapaóo

v_ pouzdřo cívky so nahromadil prach a
zbytky nití
boky cívky so zbortily

brubé zoubky poďávače zdrhují materiál

při _zpětném p_ohylg podávačo vystupují
zoubky ze _stehové deiky a posoúvaji ši"-
tý matoriál
!yl.na_staven přiliš dlouhý steh u tonké-
ho šitého matériálu
cívka jo vložena do pouzdra cívky no-
8pravnym směrem

- navléknemo nit podle návoďu_ namontujemo nový vodič, popř. nit
provléknemo (obr, 25)

- zasuneme ji až na doraz v jehelní tyěi
- upravíme polohu- jehelní tyče pořlle

návodu ]r obsluze (obr. r2)
- opravíme, plochá hrana dříku jelrlv

pii;ae .ra |tóSku v jehelní tyči

- vezmeme novou patl<u
_ přitažením reguláčního šroubu zr.ětší-

me tlak (obr. 34)

- vyměnímo nit

- hrot pi,obrorrsímo nebo raďěji vymění-
mo za nor.rl-

- seřídíme r,"á 1"^rrY' oo1lrrb'jehelního me.
chanismrr u chapačo (obr: l3)_ seřídíme na l.zdálenost 0,05 áž 0,1mnr
(obr. 13)

- s_eřídíme napínač, pi.ekontrolujemo
clráhrr nitě, r,odičo nitě, pravicleinost
odvíjení z cívk1-

- sořidíme napínačem (obr. 27)

- navlékneme poclle nár,odu (obr, 22,
25)

- vyčistímo a namažcme několil<a kap-
kami oleje

- porovnárle s tabulkou pro vo]btr jelrel
a nitě

- v;rčistíme je

- cívku správně navineme (obr. 2i)
- seřidíme přitlačování (obr. 34)_ vyměníme jehlu (obr. 14)

- y?dlá místa opracrrjemo nebo pře-
leštíme, vyměnímt vadné díIy za rrové

- nasadímo správně jehlu (obr. t3)
- chapač nomá h]i ďkó siyčné plochy

s nití - přeleštíme;
n_ení správná synchronizaco pohybrr
chapače a jolrly (obr. 13)

- nečisúoby odstraníme

- nasaďit novou cívku se spodní nití
(obr. 2l)_ pro telké a iehké materiáIy používá_
me podávače s jemnÝm ozubením

- seřidíme podávaě, aby špičky zoubků
byly při pohybu vzad pód úiovní ste_
hové desky (obr. 35)_ k ši!í ten}ých materiálů používámo
krátké stohy

- nasadíme ji správně podlo návod.u
k obsluze (obr. 21)
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