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ŠIROKÉ KALHOTY
Kterak sobě vyrobiti široké kalhoty, vhodné pro Poljance, domorodce a s drobnými
úpravami i cokoli dalšího.

PRO ZAČÁTEK
vycházím z kalhot, které jsou šité na postavu cca 165 cm, obvod přes boky cca 90.
Vzhledem k tomu, že kalhoty jsou dost široké a délka se dá změnit jak podkasáním,
svázáním nebo naopak nacpáním do vysokých bot, jsou relativně univerzální.
Pro srovnání, kalhoty této velikosti obléknou všechny organizátorky tábora a měl je
půjčené i Mrak a taky v pohodě!

Pokud budete chtít kalhoty rozšiřovat, vždy přidejte centimetry po vnější straně
nohavic, nikoli v té sedové. Pokud budete chtít prodlužovat či zkracovat nohavice, je
to asi jasné :) Pokud budete chtít zdvihnout nebo snížit pas (tzn od rozkroku nahoru),
přidejte nebo uberte také logicky prostě pár centimetrů navíc nahoru. Není to žádná
velká krejčovina. Vše v tomto návodu však počítá s velikostí, která je uvedená výše,
na konec dokumentu jsem přidala i nákresy případného zvětšování.

JEŠTĚ SLOVÍČKA!
Šíře látky: šíře látky tak, jak byla utkaná a namotaná na roli. Také se objevuje pod
názvem bm (běžná metráž). V obchodech se nejčastěji vyskytují šíře 150 cm, občas
155, 145 nebo i 135, vyjímečně třeba i tři metry.
Příklad a rada: když koupíte 1,5 metru bm, většinou je to tedy čtverec 150x150. Která
strana je pak šíře poznáte tak, že tam není odstřižená, ale má pevný utkaný okraj.

LÁTKA
Budete potřebovat 180 cm látky běžné metráže (mezi 135 a 155 cm).
Na tento typ kalhot se hodí len, bavlna (všechny naše erární jsou bavlněné a je to
supr :)), popřípadě viskóza nebo směsi těchto tří materiálů v různém poměru.
Vyvarujte se umělin. To ostatně vždy. Vlna pro tento typ kalhot není vhodná.
Barva se liší v závislosti na postavě, frakci, atd. Pokud si nejste jistí, konzultujte se
svým CP, určitě vám rádo poradí.
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JAK NA TO?
1)

Látku vysrážejte. To znamená vyperte alespoň na šedesát, ať si vyvářkou
nezničíte případnou barvu, případně ponořte do horké vody a potom hned do
studené. Látka se může srazit i o deset procent. Většinou se to nestává, ale co
kdyby, že jo.

2) Látku vyžehlete, zastřihněte jeden okraj hezky dorovna (z obchodu to může být
odstřiženo křivě) a jdeme stříhat.
3) Odstřihněte po celé délce tak široký kus látky, tak, aby výsledný kus látky měl
130 cm šíři a těch zakoupených 180 cm délku. Odstřižený kus již nebudete na
kalhoty potřebovat. Teď jsme právě udělali celkovou délku kalhot. Hurá!
4) Látku rozstřihněte na dvě poloviny, abyste získali dva obdélníky o rozměrech
130x90. (Pokud to nebude úplně devadesát, ale méně vlivem srážení, je to v
pohodě, malé vám to určitě nebude). Nyní máme základ dvou nohavic. Jupí!
5) Složte nohavici napůl a střihněte sed podle nákresu. U druhé nohavice udělejte
totéž.
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6) Sešijte napřed jednu nohavici, druhou nohavici a nakonec sešijte sed k sobě.
Inspirujte se nákresem. Švy by měly být vzdálené alespoň 1 cm od okraje!
Ideální by bylo tyto švy obšít/obentlovat. Pokud to neuděláte, kalhoty sice
budou funkční, ale látka se bude třepit. A nyní už máme základ kalhot!
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7) Kalhoty složte tak, jako byste chtěli nažehlit puky (pokud nevíte, co to je,
zeptejte se mámy :D ). Od půlky lehce sestřihněte – opět dle nákresu. Je to kvůli
tomu, aby vám hezky seděly v pase. Kdybyste tento krok neudělali, budete je
mít delší přes bříško než přes zadek.

8) Teď udělejte tunýlek na gumu či šňůru. To znamená, že přehnete látku (cca 5
cm od okraje), poté ještě jednou cca 1cm zatočíte dovnitř, aby nebyl vidět
zastřižený konec. Ano, můžete natrvďáka prostě zahnout pět centimetrů a zašít
(pro začátečníky určitě jednodušší), ale v tom případě tuhle látku určitě
oentlujte nebo obšijte! Zvlášť v této oblasti se vám to bude třepit.
Někde v tomto švu nechte malou dírku, abyste tudy mohli provléci šňůrku
nebo gumu.
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9) Udělejte totožné tunýlky na nohavicích, i tam budeme vkládat gumu.
10) Navlékněte gumy do pasu a do nohavic… oblékněte šerpu přes pas… A JE TO!

ZÁVĚREM
SMĚLE DO TOHO
Nebojte se toho, i když to třeba nebude na první pokus žádná hitparáda, jsem si jistá,
že ve vlastnoručně ušitých kalhotech tu parádu uděláte. V tomto střihu se ztratí
všelicos, chyba, křivé švy… prostě to nebude vidět :) stejně tak se netrapte nějakým
tim cenťákem navíc, naopak, pokud si nejste jistí, raději si kalhoty udělejte delší i širší,
zmenšovat se to dá vždycky, se zvětšováním bývá obvykle problém.

VÝŠKA SEDU
Jediné, co je fakt důležité, je výška sedu. Tyhle kalhoty jsou dělané do pasu, aby šly
pohodlně stáhnout šerpou či páskem a nelezla vám ven zadnice, když se ohnete.
Proto dbejte na to, aby měl sed minimálně výše popsanou délku. Když uděláte sed
delší a vyjde vám pěkně pod prsa, zkrátit se to dá fakt snadno :) Pokud jste trošku
větší postavy, nebo máte pocit, že nejste úplně hubeňour, sed prostě zvyšte
(střihněte šíři látky třeba na 140 a dále viz obr)
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ROZŠIŘOVÁNÍ NOHAVIC
Pokud chcete nohavice rozšířit, rozšiřujte následovně:

NEBOJTE SE ZEPTAT
Máte dotazy, nebo něco není jasné? Pište! Ptejte se! Nebojte se!

A poznámka pod čarou! Možná jste tak zdatní švadleni, že se vám příčí pokládat střih
na šíři a nikoli na délku, jak by to mělo být správně. Náš cíl je ušít kalhoty z co nejméně
materiálu a co nejjednodušeji. Je nutné si uvědomit, že i naši předci položili střih na
látku tímto způsobem, pokud to znamenalo úsporu. Pokud šijeme beze vzoru a z
plátnového materiálu, můžeme si tuto “chybku” dovolit.

7

