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Ušite si 
patchworkový originál

TEXT, NÁVRH a PRODUKCIA: Lucia Hakelová
FOTO: Dano Veselský

Dlhé zimné večery sú ako stvorené na oddych pod 

teplučkou prikrývkou, s dobrou knihou a niečím 

(zdravým) na maškrtenie. Ak navyše aj radi šijete, 

určite by ste si mali vyskúšať techniku patchwork, 

ktorá umožňuje nekonečne kombinovať farby, vzory 

a tvary látok. (Vlastno)ručne ušitá patchworková deka 

(quilt) určite dodá vášmu interiéru osobitý šmrnc.
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Na ušitie tejto prikrývky ma inšpirovala knižka 
The Gentle Art of Quilt-Making od Jane 
Brocketovej, ktorá navrhuje jednoduché, zato však 
nápadité a pestrofarebné deky. Ďalšou skvelou 
inšpiráciou sú knižky od patchworkového mága 
Kaffe Fassetta, ktoré sú aj dobrou praktickou 
pomôckou. Viac obrázkov a ďalšie inšpirácie 
nájdete na mojom blogu http://luicahaquel.
blogspot.co.at/, kde si môže tiež kúpiť hotové 
prikrývky. Veľa potešenia z vlastnej tvorby!

Postup práce
	Výber látok, vzorov a farieb (pranie)
 Niektoré látky treba pred šitím predprať, 

pracuje sa totiž s bavlnou, ktorá sa môže zraziť 
o 7 až 15 %. Pri tejto prikrývke bolo potrebné 
predprať bavlnený vatelín a flanel, ktorý som 
použila na zadnej strane deky. Predná strana 
je ušitá zo špeciálnych bavlnených látok, ktoré 
predprať netreba.

	Rezanie látok a voľba rozmeru deky
 Látky nie sú lacné, preto sa vždy snažím 

optimalizovať použité množstvo. Keďže som 
pracovala so setom nastrihaných látok, tzv. 
Fat Quarters, rozmer pásikov som odvodila od 
základných rozmerov jedného kusa Fat Quarter 
(FQ), čo je asi 45 × 53 cm. Pásiky majú šírku 
2,5, 5 a 10 cm a dĺžku jedného FQ.

	Zošívanie predného dielu
 Na patchworku je najzábavnejší práve výber 

látok a ich vzájomné zlaďovanie. Pri tejto 
deke som zvolila červenú škálu a doplnila ju 
niekoľkými kontrastnými farbami. Orámovanie 
je ušité z metráže – žltý pásik má šírku 1 cm, 
kvetinkový okraj 13,5 cm a lem približne 1 cm.

	Podšívka (vatelín)
 Na podšívku som zvolila tzv. handričkový 

bavlnený vatelín, ktorý určite treba predprať 
– zrazí sa totiž až o 15 %. Je dvojitý, aby bola 
prikrývka teplejšia.

	Zadný diel
 Ak má byť prikrývka dostatočne teplá aj na 

zimu, odporúčam zvoliť na zadnú stranu flanel 
(nezabudnite ho predprať). Pracuje sa s ním 
ale trocha ťažšie, nekĺže tak ako iná bavlna, 
na čo si treba dať pozor najmä pri zošívaní 
všetkých troch vrstiev prikrývky. 

	Quiltovanie
 V tomto prípade som deku prešívala strojom, 

veľmi pôsobivé však môže byť aj ručné 
prešívanie. Prešitie dodá deke mäkkosť 
a predovšetkým pevnosť. Dôležité je začať od 
stredu a postupovať smerom k okrajom. 

	Okraj deky
 Tu je veľmi dôležité presné ručné šitie – aby 

okraj vytvoril naozaj pôsobivý rám celej 
prikrývke.

Výber nastrihaných látok Fat Quarters Žehlenie je veľmi dôležité na presné zošívanie kúskov 
látok.

Postupne spájajte jednotlivé pásiky do žiadaného 
celku, zošite ich a rozžehlite švíky.

Šitie lemu deky: Konce pásikov širokých 6 cm zrežte 
pod 45° uhlom a zošite. Švy rozžehlite. Dĺžka 
výsledného pásu zodpovedá obvodu deky. Zložte ho 
po dĺžke na polovicu a prežehlite.

Zo spodnej strany deky je lem prišitý ručne.

Látky sa režú špeciálnym rezačom na quiltovacej 
podložke.

Všetky tri vrstvy deky – vrchnú, vatelín a podšívku – 
uložte na seba a poprešívajte.

Pásikom olemujte deku (postup pri vytváraní pekného 
rohu nájdete na mojom blogu), prešite a obstrihnite. «

Rozpočet:
Rozmery deky 137 × 193 cm

set Fat Quarters 
od Kaffe Fassett Collective (15 ks) 49,90 €

metráž na okraje 2,5 m á 12,30 € = 30,75 €

vatelín 2 × 2,2 m á 2,50 = 11 €

flanel 2 m á 4,65 € = 9,13 €

nite 3 €

spolu 103,78 €




