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Ako ušiť patchworkový rag quilt  

* video "Ušite si patchworkový rag quilt" spustíte kliknutím na šípku v strede obrázku 

https://www.youtube.com/watch?v=l-LQfYXrG_Q   

Stručný komentár k  patchworkovej deke technikou rag quilt:  
* vyberte 5 vhodných bavlnených látok v 3 farbách (napr. ružová, zelená, žltobiela) a s rôznou potlačou 
(napr. kvetinky melír, lístočky, Uni).  
 

 

Výber z bavlnených patchworkových látok pre deku technikou rag quilt 

* ak chcete, aby deka bola teplá, môžete použiť z rubovej strany miesto bavlny flanel alebo fliese a 
samozrejme, medzi štvorce môžete všívať napr. Termolin 80gr alebo vatelín (rouno) Termolin 180gr, 
ktoré sa po nastrihaní  nebudú trhať. 
 

 

Príklad výberur navzájom zladených bavlnených patchworkových látok pre ušitie patchworkovej deky 
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* látky narežte na štvorce 8x8 palcov (20x3x20.3cm) resp. pre ľahšiu prácu zaokrúhlite na 20x20 cm. 
Vyhotovte celkom 50 štvorcov (25ks  na líce, 25ks  na rub deky).  

* ak chcete byť rýchle a presné, použite na narezanie látky na štvorce  Patchworkový rezač Comfort, 
patchworkovú podložku a patchworkové pravítko, resp. ak nič z toho ešte doma nemáte, zakúpte u nás 
cenovo výhodnú štartovaciu patchworkovú sadu 

* narezané štvorce pospájajte do dvojíc rubmi k sebe. Ak sa rozhodnete pre teplú deku, pridajte medzi 
štvorce ešte termolin. Štvorcové sendviče prešite okolo celého obvodu s odševkom 0.5 palca, resp. 1.2cm. 
Na zabezpečenie presného šitia je ideálny vodič hrán, ktorý nasadíte na šijací stroj Bernina a zabezpečí 
presnú vzdialenosť švu od okraja zošívaných látok 

* prešité štvorce  naskladajte na plochu tak, aby sa farby striedali a pôsobili vyvážene (tj. svetlé a tmavé 
štvorce striedajte tak, aby časti deky boli v rovnováhe) 

* Ak sa rozhodnete pre deku z videonávodu, vytvorte 5 radov, kde každý rad obsahuje 5 štvorcov.  Ak sa 
rozhodnete pre deku na lôžko v dĺžke 200cm, vytvoríte ju z  11 radov po 7 štvorcov (celkom 77 
štvorcových sendvičov pre šírku deky 128cm) resp. 8 štvorcov (celkom 88 hotových štvorcov pre šírku 
deky 146cm) 

* vo výsledných rozmeroch deky môžu byť malé rozdiely v závislosti od toho, či pracujete v palcoch 
alebo v centimetroch.  

* najskôr zošite štvorce do radov a potom rady do celku. Odševok je 1.2cm. Pri zošívaní jednotlivých 
radov umiestňujte šev na šev a odševky založte do opačných strán. . Pri vkladaní patchworku do šijacieho 
stroja uložte odševky tak, že na vrchnej strane smerujú od vás, tj. k šijaciemu stroju a na spodnej strane 
smerujú k Vám. Takto sa nestane, že by ste ich omylom prišili v pokrčenom či ohnutom stave. 

* špendlíky umiestňujte vždy kolmo na šev.  

* ak použijete tenké dlhé "patchworkové špendlíky", môžete cez ne šiť. Šijací stroj to bez problémov 
zvládne. 

* nevadí, ak švy pri zošívaní ďalšieho radu smerujú do opačnej strany, ako pri predošlom rade. 3 mm od 
švu odševok z každej strany nastrihnete. Použite ostré nožničky, ktoré strihajú  až po špičku čepelí (napr. 
značkové nožnice Solingen od dlhoročného nemeckého výrobcu).  

* všetky odševky nastrihajte každých 12mm (alternatívne 8 či 6mm). Dbajte na to, aby rozostupy medzi 
zástrihmi boli vždy rovnaké. Strihajte do vzdialenosti 2mm od švu. Pozor - švy neprestrihnite.  
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Rub deky je rovnaký ako jej líce, len rozstrihané chlpaté okraje tu chýbajú.  

 

Rub patchworkovej deky, ušitej technikou rag quilt 

 

* príjemnú zábavu! Ak pošlete  foto Vašej patchworkovej rag deky, radi ju uverejníme ako inšpiráciu pre 
ostatných!. 


