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Peněženky 

 

    Nákupní seznam: 

 Látka na klopu š. 20 x v. 12 cm. 

 Na vnější díl peněženky 20 cm. 

 Na vnitřní díl 30 cm. 

 Na lem š. 4 cm. 

 Klíženku 20 x 40 cm. 

 Zip v metráži 5 mm s jezdcem dlouhý 

 16 cm (někdo všívá do peněženek i 3 

 mm zip). 

 Magnet 15 mm, můžete použít i jiný 

 rozměr. 

 

 

Na velkou peněženku (širokou 20 cm) si připravíme tyto díly: 

Na vnější díl peněženky: 

 Díl na klopu (zelené kostky) v. 12 x š. 21 cm. 

 Na vnější díl (zelená spirála) v. 22 x š. 21 cm. 

 Na kapsový váček (žlutá) š. 21 x v. 20 cm. 

 4 obdélníky látky na prodloužení zipu š. 4 x 5 cm. 

 Klíženka š. 20 x v. 30 cm. 

 

Na vnitřní díl: 

 Vnitřní díl (žlutý) š. 21 x v. 31 cm.  

 Kapsový váček na mince (zelené kostky) š. 21 x v. 20 cm. 

 4 obdélníky látky na prodloužení zipu š. 4 x 5 cm. 

 Díl na karty š. 21 x v. 50 cm. 

 

Kapsa na klopě (zelené spirály) š. 21 x v. 16 cm. 

 

Na přepážkový díl: 

 Klíženka š. 20 x v. 8 cm. 

 Látka na obalení (zelené kostky) 20 x 20 cm. 

 Látka na kapsu (žlutá) š. 20 x v. 14 cm. 
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Na křidýlka: 

 Čtyři obdélníky (žlutá) š. 13 x v. 11 cm. 
 

Další díly: 

 Dva zipy v metráži 5 mm s jezdcem dlouhé asi 16 cm. 

 Magnet 15 mm 

 Látku na lem š. 4 x 90 cm. 
 

Na malou peněženku (širokou 13 cm) si připravíme tyto díly: 

Na vnější díl peněženky: 

 Díl na klopu (zelené kostky) v. 12 x š. 14 cm. 

 Na vnější díl (zelená spirála) v. 22 x š. 14 cm. 

 Na kapsový váček (žlutá) š. 14 x v. 20 cm. 

 Klíženka š. 14 x v. 30 cm. 
 

Na vnitřní díl: 

 Vnitřní díl (žlutý) š. 14 x v. 31 cm . 

 Kapsový váček na mince (zelené kostky) š. 14 x v. 20 cm. 

 Díl na karty š. 14 x v. 50 cm. 
 

Kapsa na klopě (zelené spirály) š. 14 x v. 16 cm. 
 

Na přepážkový díl: 

 Klíženka š. 14 x v. 8 cm. 

 Látka na obalení (zelené kostky) 14 x 20 cm. 

 Látka na kapsu (žlutá) š. 14 x v. 14 cm. 
 

Na křidýlka: 

 Čtyři obdélníky (žlutá) š. 13 x v. 11 cm. 
 

Další díly: 

 Dva zipy v metráži 5 mm s jezdcem dlouhé asi 14 cm. 

 Magnet 15 mm, můžete použít i jiný rozměr. 

 Látku na lem š. 4 x 80 cm.  
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