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Látkový košík na hračky 

Určitě to všichni znáte: hračky se pořád potulují po bytě, a když chcete zamést všechny ty 

chlupy, musíte všechny sesbírat naházet někam na hromadu. Možná na ně máte určenou 

igelitku nebo krabici – ale to přece není ideální řešení! V tomhle návodu Vám ukážu, jak si ušít 

stylový košík na hračky přesně podle vašich představ. 

Co si připravit  

Budete potřebovat: šicí stroj, špendlíky nebo klipy (podle toho, co používáte), krejčovskou 

křídu, metr a pravítko, žehličku a samozřejmě látku. Pro látku jsem opět (jak je mým dobrým 

zvykem) vyrazila do Ikey, těžkou bavlněnou látku na košík, a lehkou dovnitř. Taky jsem použila 

nažehlovací výztuhu, aby byl košík pevnější a pěkně držel tvar. Výztuha může být klidně i vyšší 

gramáže, ale myslete také na možnosti svého stroje ;). 

Látka a příprava 

 Nejprve si připravte látku, potřebujete dva obdélníky od každé látky, plus výztuhu. Já 

jsem potřebovala docela prostorný košík, takže moje obdélníky jsem nastřihla přibližně ve 

velikosti 40x50 cm.  

 

 Rozmyslete si, jak bude košík vypadat (ohledně vzorů na látce) a připravte si je. Látky si 

položte na délku, a u všech čtyř obdélníků odstřihněte čtverec 10 na 10 centimetrů. Já jsem si 

čtverečky z výplně odstřihla jako první, nažehlila, a až pak poupravila všechny ostatní. 
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Šití 

 Teď už je čas skočit k šicímu stroji. Lehkou látku na podšívku i podžehlenou na košík 

přiložte lícem k sobě a našpendlete. U obou sešijte obě strany i spodek (naznačeno červenými 

čárkami), dostanete tak vnitřní i vnější část košíku. 

 

 Přiložte k sobě protilehlé švy vystřižených čtverců (červené tečky), porovnejte a sešijte 

(červená čára). Udělejte to pro obě strany na obou látkách – a dávejte si pozor, abyste si 

nepřetočili šev dna košíku (jako se to stalo mě u vnější látky), tedy musíte ho na obou stranách 

položit stejně. 

  

 Přiložte oba vzniklé košíky správnými stranami k sobě, lehkou látku vložte do těžší a 

našpendlete okraje. Začněte špendlit od obou švů, pak poloviny košíku a postupně přišpendlete 

látky k sobě, aby Vám při šití držely. Sešijte horní část košíku s pěknou rezervou na šev a 

nechejte si tak patnáct čísel na otočení košíku.  
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 Když máte košík otočený, pěkně ho poupravte a vyžehlete – aby měl ten správný 

„košíkovitý“ tvar. Na stroji pak prošijte horní okraj košíku, tím ho zpevníte a bude držet tvar a 

zároveň taky uzavřete díru na otočení – tu si můžete se špendlit, pokud Vás bude zlobit. A voilá: 

košík je hotový.  

 

 

Můžete do něj rovnou začít dávat hračky. 

A jen tak, abych Vás navnadila: návod na Nenažraného žraloka nás čeká v jednom 

z dalších dílů ;) 

 


