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Rouška (střih zdarma)

STŘIH v PDF na tvarovanou roušku, která chrání nos i
bradu. Je určena pro osobní pužití. Není vhodná do
nemocnic atp. (Důvod je, že nejde např. dát do mandlu.
Pokud šijete pro konkrétního zdravotníka, který si třeba
udržuje roušky sám, tak se s ním domluvte. také nesedí
jedna vel. všem, u harmoniky klasické roušky, lze
přizpůsobit pro každého.).

Střih lze stáhnout i zde na Ulož.to.

Tisk na A4 černobíle, běžná barevná tiskárna.

Tento střih se doporučuje ŠÍŘIT VŠUDE, KDE MŮŽETE! Sdílet, posílat, dávat free
stahovat! 

Podle tohoto střihu je dovoleno šít i na zakázku a za úplatu. Nebuďme hyeny, ale látka
není zadarmo, někdo třeba o práci přišel a hodí se mu každá koruna, takže pokud podle
střihu budete šít na prodej za rozumných podmínek, tak je to dovoleno.

 

Kup teď  Čtěte více

0.00 Kč

Caramilla.cz

Materiál a další informace:
Všechny informace, které se nám podařilo dosud shromáždit a odkazy na spoustu dalších najdete v tomto

souhrnném článku:

https://www.caramilla.cz/produkt/rouska-strih-zdarma/
https://www.caramilla.cz/produkt/rouska-strih-zdarma/
https://uloz.to/file/wAtFWlIsoV1c/strih-rouska-pdf
https://www.caramilla.cz/cart/?add-to-cart=169072
https://www.caramilla.cz/produkt/rouska-strih-zdarma/
https://www.caramilla.cz/


Šité roušky / ústenky
Roušky. Téma posledních dní. Ještě před pár dny byl málem kamenován každý, kdo je jen
zmínil, teď se situace začíná obracet. Hned zkraje bychom chtěly upozornit, že ani jedna
z nás roušky neprodává a na objednávku nešije, to skutečně není v našich možnostech,
nezlobte se. Můžeme vás však odkázat na tuto mapu, třeba se najde … Pokračování textu
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Speciálně bychom však chtěli upozornit ještě na tyto informace jak roušky správně nosit a následně udržovat:

https://www.caramilla.cz/site-rousky-ustenky/
https://www.caramilla.cz/site-rousky-ustenky/
https://www.caramilla.cz/site-rousky-ustenky/
https://www.caramilla.cz/site-rousky-ustenky/#comments
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Jak roušku nosit a udržovat
Proč roušku nosit a jak si ji ušít, už víme, ale pojďme se také podívat na to, JAK ji správně
nosit a jak ji správně UDRŽOVAT, aby její používání nenadělalo víc škody, než užitku. O
tom, proč roušku nosit a jak si ji ušít, se dočtete zde: Šité roušky / ústenky JAK ROUŠKU
SPRÁVNĚ NOSIT … Pokračování textu
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Fotonávod:
Verze dvojvrstvá:
Upozornění: Nelekejte se, že ve fotonávodu vypadají střihové díly dvojvrstvé roušky trochu jinak, návod byl

focen na původním čínském střihu, který jsem následně měnila a upravovala.

https://www.caramilla.cz/udrzba-rousek/
https://www.caramilla.cz/udrzba-rousek/
https://www.caramilla.cz/udrzba-rousek/
https://www.caramilla.cz/udrzba-rousek/#respond
https://www.caramilla.cz/


Schéma přídavků na švy.

Ke střihovým dílům si přidám podle schématu výše na švy a založení.



Vnější část.



Vnitřní část. Každou část zvlášť sešiji na kulaté straně a začistím.



Vnitřní (menší) roušku založím do rubu a prošiji.

Obě části si spojím lícem k líci, hezky šev na šev.



Pečlivě sešpendlím horní i spodní okraj.



Sešiji na běžném šicím stroji. a začistím cikcakem (lze i na overlocku).

Sešito a začištěno.





Do vzniklého tunýlku v horním okraji můžete navléct drátek, který vytvarujete podle nosu.



Vytvarovaný drátek.



Do tunýlků po stranách pomocí spínacího špendlíku nebo třeba klasické sponky (pinetky) do vlasů provlečeme

tkaloun, bavlněnou šňůrku, nebo gumičku.

Verze jednovrstvá:

Připravím si střihové díly, přidávám tak, jak je vidět na obrázku.



Kulatou část líc na líc sešiji a začistím.



Rozložím a začistím horní i spodní okraj.

Následně horní i spodní okraj založíme.



Aktuálně vypadá rouška takto a budeme zakládat boky na tunýlek.



Tunýlky po stranách odšijeme, zahýbáme dvakrát!

Tunýlkem provleču gumičku nebo třeba tkaloun.



 





 



Rouška ve velikosti 3-6 let.
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Jmenuji se Petra a jsem maminkou čtyř dětí (Jasmínky, Kryštůfka, Rozárky a Jakoubka). V čase, který zbývá při

péči o rodinu, se věnuji šití, tvoření střihů, přípravou fotonávodů a videonávodů, recenzí, tipů a triků. Přináším

vám svoje zkušenosti. Snažím se pomoci (nejen) začátečníkům mít radost ze své tvorby. S prací mi pomáhá

skvělý tým. Ráda vám poradím, když si nevíte rady. 

Věnuji se fotogra�i včetně postprodukce. 

Budu ráda, když web bude místem inspirace a vzájemného sdílení a podpory. Děkuji za vaši přízeň.

Můj účet

Účet

Caramilla na FB
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Fotografický profil na FB

To se líbí 20 přátelům

Fotograf/ka Petra Fotograf/ka Petra ……
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Dát stránce To se mi líbí

Poslední příspěvky

Jak roušku nosit a udržovat 16 března 2020+

Co s dětmi doma? 16 března 2020+

Škola šití – 7. díl: zakončení rukávů a nohavic, legíny 15 března 2020+

Šité roušky / ústenky 15 března 2020+

Jak pečovat o běžný šicí stroj (údržba) 14 března 2020+

Nejnovější komentáře

mvano: Šité roušky / ústenky+

Caramilla: Šité roušky / ústenky+

Caramilla: Šité roušky / ústenky+

vrtiskov: Šité roušky / ústenky+
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aplikace  barefoot  body  bunda  bundy  dlouhé sukně  e-shop  fotogra�e  

kalhoty  katecheze  kojení  kojící  kraťasy  krátká sukně  krátké sukně  leginy  

látky  mikina  mikiny  miminka  nosící  nošení dětí  nákrčník  návod  

patchwork  plavky  plenky  pletení  portrét  raw  recenze  rodina  

softshell  střih  sukně  tepláky  trika  triko  těhotenské  vesta  video  

zdravá strava  čepice  čepička  šaty

Lucie Šťastná: Šité roušky / ústenky+

Témata

Zboží ve slevě

Dámské šaty s netopýřími rukávy (šaty, triko, sukně) 32 - 56

159.00 Kč 139.00 Kč

Tepláky s kulatým sedem SET (do nápletů + do pasu) 56-110

98.00 Kč 69.00 Kč

Pánské kalhoty (ri�ové, softshellové, plátěné, ...) 44 - 68

169.00 Kč 129.00 Kč

Pánské kalhoty kapsáče (dlouhé + krátké) 44 - 68

149.00 Kč 119.00 Kč

Sportovní těhotenské šaty s lodičkovým výstřihem 3v1 (šaty, sukně, tílko) 34 - 56

148.00 Kč 119.00 Kč
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Váš e-mail Odeslat

Zadejte váš e-mail pro odběr občasného oběžníku s novinkami. Nejlepší je ale web sledovat, novinek je stále

mnoho.

  strihy@caramilla.cz

  petra@caramilla.cz
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Nenechte si uniknout žádnou novinku (newsletter chodí párkrát za rok).

Copyright © Petra Macháčková, autorkou textů, fotogra�í a střihů.
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