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Program kurzov Patchworkparty – Patchwork od A do Z2 – 9 lekcií 

 
 

Patchworkový seriál  AZ2 je voľným pokračovaním kurzov AZ1. Nie je nevyhnutné absolvovať kurzy 
AZ1, aby ste sa mohli prihlásiť na AZ2. Väčšina techník je dokonca  jednoduchšia ako v kurze AZ1.  
 
To, čo by ste pred seriálom AZ2 mali ovládať, je  quiltovanie, správne sendvičovanie a rôzne spôsoby 
obrubovania (tj. posledné 3 lekcie 7,8, 9 z kurzu AZ1. Tieto vedomosti nie sú súčasťou lekcií, 
obsiahnutých v AZ2 a riešia sa len okrajovo. Pri AZ2 sa okrem techniky môžete naučiť aj, ako ušiť 
prestieranie či obrus, ušiť vankúš so uzatváraním na zips, či zhotoviť obrázok na stenu ....  
 
Kurz AZ2 pozostáva z 9-ich lekcií v dĺžke štyroch školských vyučovacích hodín vo frekvencii vždy 1 
lekcia za 1 týždeň. Na každej lekcii sa preberá samostatná užívateľsky obľúbená patchworková 
technika, ktorá sa od ostatných odlišuje špeciálnym zrýchleným spôsobom. Výsledkom každej 
techniky môže byť deka, vankúšik, prestieranie. Vždy podľa želania a zámeru zhotoviteľa. 
 
Cena kurzov: 
Pri kúpe jednotlivých lekci je cena za 1-u lekciu v dĺžke štyroch školských vyučovacích hodín 21 Eur 
Pri kúpe celého kurzu (lekcie 1-9) platí akciová cena so zľavou 21% - tj. 150 Eur / 9 lekcií 
 
Cena kurzu obsahuje vysvetlenie postupu patchworkovania, vlastný stôl 75x150cm, kvalitný  
šijací stroj Bernina, pomôcky na značkovanie, rezanie a žehlenie.   
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je 
klimatizovaná. 
 
V cene kurzu nie je zahrnutý materiál. Ak sa rozhodnete pre jeho kúpu v patchworkparty, máte ako 
kurzistka nárok na 10% zľavu na nákup látok 
 
Termíny jednotlivých lekcií nájdete v samostatnom súbore. Na prípadné zmeny v programe sa 
informujte na tel. 02/5441 3742 
Na konci kurzu dostáva každý absolvent Bonusovú poukážku na zľavu pri nákupe šijacej 
techniky v predajni Patchworkparty. Poukážka je časovo obmedzená a neprenosná na inú osobu. 
 
 

 
Prihlásiť sa môžete: 
* emailom na info@patchworkparty.sk  
* telefonicky na 0903 472782 
* osobne v predajni Patchworkparty, Nejedlého 61,  Bratislava počas otváracích hodín predajne 
 
 
 
Patchworkový seriál AZ2 obsahuje 9 obľúbených patchworkových techník (obrázky 
a bližší popis nižšie): 
 

1) Rýchle vankúše 
2) Skladané obrázky  
3) Ako ušiť deku za 6 hodín 
4) Kocky v priestore 
5) Kvety bez kriviek  
6) Nekonečná cesta 
7) Okná dokorán  
8) Zmes 4 farieb a jej prechody 
9) Pásy a ich prelínanie 
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Kde nás nájdete?  

 

 
 

Nájdete nás 80 metrov od autobusovej a električkovej zastávky PRI KRÍŽI 
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Obr. Ukážka techniky z internetu 

 
 

Lekcia č.1 – rýchle vankúše. Postup a ukážky rôznych farebných riešení a rôznych využití tejto 
rýchlej a ľahkej techniky. Na kurze si zhotovíte blok vo veľkosti vankúša, obrúbite ho pomocou 
inofarebnej paspulky a ušijete zadnú stranu vankúša.  
Pomocou tejto techniky  môžete ozdobiť aj tašku,  štólu na vianočný stôl, štvorcový obrus, 
prestieranie či deku na postel. Technika je vhodná pre úplných začiatočníkov! Späť  
 

 
Obr. Autor: Jojka J. a jej vianočné vankúšiky 

 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Anka Zimová, Bratislava, Nejedlého 61, 0903 472782, www.patchworkparty.sk  www.annazimova.com  

 Strana 4 z 11  

Obr. Autor: Gizela 

 
 

Lekcia č.2 - Skladané obrázky – naučíte sa rýchlu plastickú techniku, ktorou možno efektne 
vyzdobiť vankúšiky či zhotoviť originálne tašky.  Taktiež je vhodná na plastické obrázky, či vianočné 
pohľadnice.  Pozriete sa na rôzne farebné riešenia. Výsledkom tejto lekcie je blok vo veľkosti 
vankúša Technika je vhodná aj pre úplných začiatočníkov! Späť 
 

 
Obr. Ukážka techniky z internetu 
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Obr. Autor – Valika B. 

 
 

Lekcia 3 – Ako ušiť deku za 6 hodín.  Finta, ktorá Vám pri šití diek výrazne uľahčí prácu. Naviac, 
v jednom pracovnom postupe zhotovíte dve farebne odlišné verzie toho istého výrobku.  Napríklad 
kvetinovú alternatívu pre letné slnečné dni a melancholickú pre sychravé jesenné rána....výsledkom 
lekcie je deka na jednolôžko Späť 
 

 
Obr. Autor: Jarka F. 
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Obr. Autor: Valika B. 

 
 
Lekcia č.4 – Padajúce kocky 
Zrýchlený postup priestorového spracovania rôznych zoskupení kociek. Rôzne farebné riešenia 
a rôzne využitie danej techniky na vankúše, tašky či  dokonca deky. Výsledkom lekcie je blok vo 
veľkosti vankúša. Späť 
 

 
Obr. Autor: Valika B. 
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Obr. Autor: Ruženka H. 

 
 
Lekcia č.5:  Kvety bez kriviek.  
Zvláštny spôsob, ako zhotoviť krivky aj bez toho, že by ste ich museli zošívať. Technika s plastickým 
efektom. Aj s ukážkami rôzneho farebného a tvarového vyhotovenia.... výsledkom lekcie  je plastický 
blok vhodný na vankúš. Späť 
 

 
Obr. Inšpirácia z internetu 
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Obr. Inšpirácia pre techniku z internetu 

 
 

Lekcia č.6:  Nekonečná cesta. Zrýchlený spôsob pre vytvorenie efektných farebných prechodov 
z farby do farby. Technika vhodná na prikrývky postele, obrazy, vankúše či akcent tašky... výsledkom 
techniky je blok vo veľkosti 80x80cm Späť 
 

 
Obr. Inšpirácia pre techniku z internetu 
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Obr. Inšpirácia pre techniku z internetu 

 
 

Lekcia č.7:  Okná dokorán. Jeden z troch rôznych spôsobov pre túto efektnú plastickú techniku. 
Vhodná pre zužitkovanie aj malých zvyškov látok.... Deky, vankúše, tašky.... všetko je možné. 
Výsledkom lekcie je blok vo veľkosti vankúša. Späť 
 

 
Obr. Inšpirácia pre techniku z internetu 
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Obr. Autor: Majka 

 
 

Lekcia č.8:  Zmes 4 farieb a jej prechody – rýchlym a efektným spôsobom zmiešate štyri rôzne 
farby tak, aby celok pôsobil harmonicky. Prípadná aplikácia jeho pôsobenie ešte umocní.... techniku 
môžete použiť ako stred zaujímavej prikrývky, obrázok na stenu či obrus na stôl.  Výsledkom lekcie je 
blok vo veľkosti 80x80cm  Späť 
 

 
Obr. Autor: Štefka B. 
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Obr. Autor Zuzka S. na kurze AZ2 

 
 

Lekcia č.9:  Pásy a ich prelínanie.... veľmi efektné geometrické vzorovanie. Zrýchlená technika so 
súčasným sendvičovaním. Ako si vypočítať svoju krivku ? Ako naladiť farby tak, aby bol výsledok 
zaujímavý? To všetko sa dozviete na lekcii č.9. Výsledkom je blok vo veľkosti 30x45cm  Späť 

 
Obr. Autor: Anka Z. 

 
 


