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Ako našiť skrytý zips šijacím strojom na Vašu 

sukňu, vankúš či šaty?   
* video "Ako správne našívať neviditeľné zipsy" spustíte kliknutím odkaz 

* doporučenia k videu nájdete v ďalšom texte 

https://youtu.be/RneYzsqOyD0  

Stručný komentár k našívaniu skrytého zipsu na šijacom stroji:  

* skrytý zips si kúpte o 1-2 cm dlhší, ako je plánovaná veľkosť otvoru 

* video využíva odševok 1.2cm, ale je len na Vás, s akým veľkým odševkom sa 
rozhodnete pracovať vy. Jeho veľkosť však zachovajte všade rovnakú. 

* Upozornenie! Najskôr našívate obe strany zipsu, až potom spojovací šev, 
uzatvárajúci otvor medzi látkami mimo zipsu 

 

 

 

spojovací šev urobte až po našití oboch strán skrytého zipsu 

* zips naplno roztvorte, bežec je v jeho dolnej polohe. 

* Položte ľavú stranu zipsu lícom k lícu ľavému dielu látky tak, aby jeho zúbky 
smerovali preč od kraja látky 
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Umiestnenie skrytého zipsu na výrobku 

* zarovnajte vrchnú stranu látky a zipsu a ľavú stranu zipsu prišpendlite 

* zips vytočte a uchyťte jeho pravú časť na pravú časť dielu látky tak, aby jeho líce 
smerovalo k lícu látky a horné strany látky a zipsu boli zarovnané, resp. v rovnakej 
vzdialenosti od okraja látky ako na ľavej strane zipsu. 

 

spôsob uchytenia skrytého zipsu pred jeho našitím na výrobok 
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* zips prišpendlite, poprípade pristehujte, otočte na líce výrobku a skontrolujte ešte 
pred našitím na šijacom stroji 

 

 

 

Pohľad na líce výrobku pred našitím zipsu 

* v mieste bežca odševok na látke zastrihnite, aby sa Vám lepšie pracovalo 

* na šijací stroj Bernina, Bernette alebo Veritas nasaďte šijaciu pätku na skrytý zips 
s dvoma drážkami, ktoré zúbky vytáčajú do strán tak, že ich po našití nevidno.  

* kde sa dá kúpiť šijacia pätka na skryté zipsy?  

* pravú časť látky vložte do pravej drážky zipsovej pätky, ihlu umiestnite doľava 
tak, aby šila tesne vedľa zúbkov zipsu a šite až po bežec. Pravou rukou zúbky 
vytáčajte jemne do pravej strany. Uzlíkom alebo spiatočkou steh zaistite.  
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Našívanie pravej strany neviditeľného zipsu 

* ľavú časť látky vložte do ľavej drážky zipsovej pätky. Ihlu umiestnite doprava tak, 
aby šila tesne vedľa zúbkov zipsu a šite až po bežec. Uzlíčkom alebo spiatočkou 
steh opäť zaistite. 

 

Našívanie ľavej strany neviditeľného zipsu 

* oba diely látky otočte do rubu a zvyšok otvoru zašpendlite až po zips. 
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* nasaďte zipsovú šijaciu pätku a šev zošite tak, že ho nadpojíte k už existujúcemu 
švu našitého zipsu.  

 

Spojovací šev medzi dielmi zošite až po prišití zipsu*pri zošívaní dielov voľné okraje 
zipsu potiahnite do strany tak, aby ste ich nezachytili do šitého stehu 

 

Odtiahnite voľné konce skrytého zipsu od šitého stehu 

* na záver prišite z rubu voľné konce spodnej časti zipsu za bežcom k odševkom 
látky 
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* skryté zispy sú z lícovej strany neviditeľné a preto veľmi estetické, či už ich 
umiestnite na sukňu, plesové šaty alebo jednoducho našijete na nádherný 
patchworkový  

 

Hotovo ! * vôbec ho nevidno! No nie je to super? 

 
 


