
Renata Pekařová                 www.renatapekarova.cz                 Reata@renatapekarova.cz      

©2017                                                                                                                       1 

Deka 

 

  
 

Promyslete si, jestli budete šít deku s aplikací nebo na bloky ozdobíte 

pouze látkou? 

Podle toho si připravte materiál na šití. 
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Na šití deky o rozměru 90 x 120 cm budeme potřebovat: 

 12 středových látkových čtverců z bílé na bílé o rozměru 23 x 23 cm. 

 Barevné kousky látek na aplikace podžehlené lepícím vlizelínem. 

 12 pruhů z barevných látek 7 x 105 cm. 

 Látku na zadní stranu deky 100 x 130 cm. 

 Vatelín nebo termolím 100 x 130 cm. 

 4 pruhy látky na lem 7 x 140 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy-c6_0_1.htm
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy-c6_0_1.htm
http://www.siti-renata.cz/
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Na šití deky o rozměru asi 135 x 170 cm budeme potřebovat: 

 

 

 

Snadnější varianta: Středové čtverce obšíváme dvěma 

rámečky, skládáme šachovnicově a sešíváme. 

 

 

 

Obtížnější varianta: Přidáme všití čtverečků do rohů čtyř 

čtverců, která se setkají. Výsledný efekt je velmi hezký. 

 

 

 

Záleží jen na vás, kterou variantu si vyberete. 

 

Budeme potřebovat (v rozpise počítám délky látek o šíři 140 cm): 

 Látku na středové čtverce (sovy) 110 cm.  

 Látku na pruh 1 (béžové hvězdy) 0,80 cm. 

 Látku na pruh 2 (šedá) 0,80 cm. 

 Látku na lem (zelená) 0,50 cm. 

 Látku na malé čtverečky (zelená jako lem) pouze pro pokročilé 0,20 cm. 

 Látku na záda deky (béžové hvězdy) 140 cm x 2 m + pruh (sovy) 

15 cm x 2 m. 

 Vatelín nebo termolín 2 m. 

 Nitě v barvě látek. 

 Stehovku na sestehování deky. 

 Doporučuji koupit sublimační lepidlo (můžete si jej zamluvit a vyzvednout na 

kurzu). 

 

http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/
http://www.siti-renata.cz/vyplne-a-vyztuhy
http://www.siti-renata.cz/Nite
http://www.siti-renata.cz/Lepidlo-sublimacni-Spirit-Strong-5
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Z nakoupených, předepraných a vyžehlených látek nařežeme tyto 

díky: 

 

 20 středových čtverců (látka sovy) 27 x 27 cm, mohou mít rozměr  

26 x 26 cm. 

 11 pruhů 1 (látka béžové hvězdy) široké 7 cm. 

 11 pruhů 2 (látka šedá) široké 7 cm. 

 Na lem 5 pruhů látky (zelená) široké 8 cm. 

 Pokročilé švadlenky si připraví 48 čtverečků (látka zelená) 6 x 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup šití: 

 

Deku sestavíme z dvaceti bloků. Z toho polovina 

bloků bude mít světlý rámeček z pruhů 1 a druhá 

polovina bude mít tmavší rámeček z pruhů 2. 

Rozdělíme si středové čtverce 27 x 27 cm (nebo 26 

x 26 cm) na dvě poloviny 10 a 10 kusů.  

Prvních 10 kusů obšijeme světlým rámečkem 

z pruhů o šířce 7 cm. 

 

První varianta našívání rámečku: 

Na středový čtverec umístíme z vrchní a spodní 

strany lícem na líc pruh látky 7 x 28 cm. Přišijeme 

na patku, to znamená, že okraj patky kopíruje okraj 

látky. Moje patka šije asi 8 mm od okraje. 
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Ušitý šev sežehlíme směrem od středu do 

rámečku. Podle pravítka srovnáme boční okraje na 

šíři středového čtverce. 

 

 

 

 

Na boční okraje položíme pruhy látky lícem na líc. 

Přišijeme na patku. Začátek a konec šití 

zapošíváme. 

 

 

 

 

Sežehlíme švy směrem od středu do rámečku. 

Stejně jako v předešlém kroku. 

Ořežeme strany čtverce podle pravítka, čtverec je 

pravoúhlý a má všechny strany ve stejném 

rozměru. Můj čtverec má po zarovnání 37,5 x 37,5 

cm. 

 

Druhá varianta našívání rámečku: 

Postup šití si urychlíme řetězovým šitím. To 

znamená, že při našívání pruhů v prvním kroku na 

horní a spodní stranu čtverce našíváme čtverce na 

pruh látky v řadě za sebou. 

 

 

Před žehlením pruhy rozstříháme. Sežehlíme, 

ořežeme a našijeme pruhy na boční strany. Opět 

přikládáme díly na pruh látky a našíváme řetězově 

za sebou. 

Před žehlením rozstříháme, sežehlíme a všechny 

čtverce ořežeme podle pravítka jako při první 

variantě šití. 

Postup našívání pruhů je stejný, pouze řetězovým šitím našívání urychlíme. 
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Dalších 10 středových čtverců obšijeme šedým 

rámečkem stejným způsobem, jako prvních 10 

kusů. 

Švy sežehlujeme na druhou stranu směrem ke 

středu od rámečku. Díky tomu do sebe švy při 

sešívání zapadnou a díly se budou lépe sešívat. 

 

Čtverce poskládáme na podlaze.  

Střídáme světlý a tmavší čtverec. V pěti řadách po 

čtyřech čtvercích.  

Můžeme začít sešívat čtverce v řadách. Už teď bude 

deka vypadat hezky.  

Pokud chcete deku ještě trochu „vylepšit“, 

nesešívejte, pokračujte se mnou našíváním 

zelených čtverečků. 

Z pruhu širokého 6 cm nařežeme 48 čtverečků. 

 

 

 

 

 

Čtverečky spojíme z rubové strany úhlopříčkou od 

rohu k rohu. 
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Čtverečky přišpendlíme, tím zajistíme, že při další 

manipulaci nezmění své místo. 

Nejdříve sesbíráme všechny světlé čtverce. 

 

 

 

Roh čtverečku umístíme na roh čtverce, okraje látky 

srovnáme přesně na sebe. Po zakreslené lince 

prošijeme, zapošíváme začátek a konec šití. 

 

 

 

 

1 cm od sešitého švu látku odřežeme nebo 

sestřihneme nůžkami. 

 

 

 

 

Šev sežehlíme směrem ke středu, pod světlý 

rámeček. 

 

 

 

 

Stejným způsoben našijeme čtverečky na všechny 

rohy. Postup můžeme opět urychlit řetězovým šitím. 

Čtverce vrátíme na své místo na podlaze. 
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Teď zase sesbíráme čtverce s tmavými rámečky. 

Čtverečky našijeme stejně. Jen šev sežehlíme na 

druhou stranu, to je směrem od středu do 

čtverečku. 

 

 

 

Ušité čtverce vrátíme na místo na podlaze. 

 

 

 

 

     

Pokračujeme sešíváním čtverců v řadách. První dva 

čtverce v první řadě přeložíme lícem na líc. 

Sešpendlíme stranu, kterou budeme sešívat a 

odneseme čtverce ke stroji, kde stranu sešijeme. 

Potom sešijeme další dva čtverce z řady až máme 

sešitou celou řadu. 

 

První řada je sešitá, pokračujeme sešíváním druhé 

řady. Potom třetí, čtvrté a nakonec páté. 

Sežehlíme švy v první řadě na jednu stranu, 

v druhé řadě na opačnou stranu a tak střídáme 

sežehlení ve všech řadách. 
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Teď už zbývá jen sešití řad. První a druhou řadu 

položíme na sebe lícem na líc.  

 

 

 

 

Teď nám pomohou protilehlé zažehlené švy (do 

zámečků) ty do sebe zapadnou a řady se budou 

lépe sešívat. 

 

 

 

 

Sešijeme opět na patku. Šev tentokrát rozžehlíme. 

 

 

 

 

 

Postupně sešijeme všechny řady. 

 

 

 

 

 

Vrchní top deky máme hotový. No není krásný? 
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Látka na záda deky by měla přesahovat vrchní top 

z každé strany alespoň o 2 cm. Můj vrchní top má 

155 x 180 cm. Proto látku na zadní stranu 

jednoduše nadšijeme vsazením pruhu. 

Od bočního okraje naměříte 25 cm a v této lince 

zadní díl deky rozstřihneme nebo rozřežeme. 

 

Připravíme si pruh látky široký 15 cm (tento rozměr 

je libovolný, můžete jej měnit) sešitý ze dvou 

pruhů, aby jeho délka byla 2 m.  Pruh přiložíme 

lícem na líc jednoho zadního dílu a sešijeme. Potom 

pruh přiložíme nesešitou stranou na druhý zadní díl 

a sešijeme. 

 

Švy sežehlíme. Zadní díl je teď dostatečně široký, 

můžeme pokračovat v šití. 

 

 

 

 

Lícem na podlahu položíme zadní díl. Na něj 

umístíme vatelín. Jeden roh vatelínu pokládáme na 

jeden roh zadního dílu okraji na sebe. Vrchní top 

umístíme asi 3 cm od okrajů v tomto rohu. 

Materiál přečnívá kolem vrchního topu na všech 

stranách alespoň 2 cm. 

 

Vrstvy spojíme. Můžeme si pomoci dočasným 

slepením vrstev sublimačním lepidlem. 

Potom sestehujeme. Při stehování už máme 

promyšleno, jak budeme deku prošívat. 

Stehujeme vedle trasy prošívání, ať šitím 

neprošijeme stehovku, která by se potom špatně 

vytahovala z deky. 

http://www.siti-renata.cz/Lepidlo-sublimacni-Spirit-Strong-5-d670.htm
http://www.siti-renata.cz/Stehovka-d336.htm
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Já jsem deku prošívala kolem čtverců, tady jsem 

také stehovala. 

Stehujeme od středu deky směrem k okrajům. 

Nakonec obstehujeme obvod deky. 

Sestřihneme materiál, který přečnívá přes vrchní 

top, asi 3 cm po obvodu deky. 

 

Prošijeme deku. Práci nám usnadní patka s vrchním 

podáváním. Barvu nití volíme nejvíce podobnou 

barvě deky. Pokud chceme prošívání zvýraznit, 

volíme barvu nití výraznou. 

 

 

 

Prošitou deku olemujeme. Pruhy látky široké 8 cm 

napojíme šikmě. 

Pruhy položíme na sebe lícem na líc. Úhlopříčně 

zakreslíme linku od rohu k rohu. 

 

 

 

V této lince pruhy sešijeme. Odstřihneme materiál 

asi 1 cm od švu. 

 

 

 

 

Šev rozžehlíme. 
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Celý lem sežehlíme na polovinu. Přiložíme krátké 

strany na sebe, srovnáme okraje a sežehlíme. 

 

 

 

 

Lem položíme lícem na líc na přední strany deky. 

Začínáme našívat u spodního okraje. Asi 20 cm 

lemu necháme nesešitý (na napojení lemu), šijeme 

asi 1 cm od okraje. 

 

 

 

Dojeli jsme k rohu. Lem pravoúhle přeložíme, 

špička lemu je v roku deky. Zarýhneme hranu. 

 

 

 

 

Došijeme k zarýhnuté hraně a zapošijeme asi 1 cm 

před rohem. 

 

 

 

 

Lem opět pravoúhle přeložíme. 
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Znovu přeložíme a vrátíme jej zpět do deky. 

Pokračujeme v šití lemu. Takto ušijeme všechny 

rohy. 

 

 

 

Došijeme poslední roh. Na podložce si spojíme lem. 

Od bodu, kde se lemy spojí, naměříme 8 cm a 

odstřihneme přebývající lem. 

 

 
Spojíme lem stejně, jako jsme jej napojovali. Oba 

konce přiložíme kolmo na sebe. Kolmicí spojíme 

rohy a sešijeme. 

 

 

 

Odstřihneme 1 cm od sešití. Šev rozložíme a 

zarýhneme nehtem. Teď by se obtížně zažehloval. 

 

 

 

 

Položíme zpět na deku a došijeme. 
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Lemem obtočíme střižený okraj. Hřbet lemu 

přiložíme ze zadní strany k ušitému švu a ručně 

skrytým stehem přišijeme. 

Skrytý steh vedeme v látkách. Viditelné jsou jen 

malé vpichy spojující lem s dekou. 

 

 

Došijeme k šití v rohu. Zapošijeme, složíme růžek 

na rubové straně. Na přední straně by se měl 

vyskládat sám.  

 
 

Stehem spojíme lem v růžku. Pokračujeme 

v přišívání lemu k dece až do konce. 

 

Máme hotovo. 

 


