
ONLINE KURZ ŠITÍ A ODĚVNÍ TVORBY 
Níže najdete informace ohledně pomůcek k Draw Planet  

Kurzu online šití a oděvní tvorby

POKUD VYBERETE VERZI                                           , PROSÍME SLEDUJTE DOPORUČENÍ NÍŽE.

STRUČNÝ SOUPIS MATERIÁLU A POMŮCEK, KTERÉ JSOU POTŘEBA KE KURZU:

ŠICÍ STROJ

LÁTKY

Nažehlovací vlizelín
Bavlněná látka na tašku
Bavlněná látka na sukni
pružná látka na tričko, úplet
Bavlněná lněná látka na šaty
Dekorační látka na kosmetickou tašku

Pokud zvolíte tuto verzi kurzu, níže najdete informace o tom, co potřebujete koupit, aby 
průběh kurzu byl pro Vás komfortní. Dále na několika stránkách najdete doporučení, co je 
vhodné a podle čeho vybírat.

NITĚ
Nitě / stehovka 
Polyesterové nitě pro šicí stroj

TEXTILNÍ GALANTERIE
Metr krejčovský
Špendlíky se skleněnou hlavičkou
Nůžky cvakačky
Rádýlko
Papír kopírovací Burda
Krejčovské nůžky 
Jehly šicí 
Strojové jehly
Krejčovská křída
Burda hedvábný papír
Spirálové zipy
Háčky a očka
Mizící fix na textil
Krejčovský příložník

STŘIHY

Střih Burda - Střih na volnou tuniku, tričko
Střih Burda  - Letní šaty

Nabízíme dvě verze kurzu: verze “S pomůckami” a “Bez pomůcek”

S pomůckami

Bez pomůcek
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K absolvování kurzu je potřeba si zajistit svůj 
vlastní základní šicí stroj (není součástí 
balíčku s pomůckami), který je vybavený 
rovným i začišťovacím stehem, tzn. kterýkoliv 
běžný šicí stroj pro domácí použití

!"#$% &'()*)+) &)*,- . /)0$12+) /-3 4)5-+6 !7* %/2 !4)% 
#$*,)0 &70 !4-8%) #"0!9)+/2 (:9)/2 0:+)*-79$   (BEZ ŠICÍHO STROJE).

Zajistíme pro Vás veškeré materiály a vybavení a všechno Vám zašleme, mimo šicího stroje. 
Pár dní před zahájením kurzu Vám od nás přijde krabice, kde naleznete veškeré potřebné
vybavení ke kurzu a nebudete tak muset vůbec nic shánět a řešit. Máme pro Vás připravené 
pečlivě vybrané materiály, které Vám poskytneme za velice výhodných podmínek.



ONLINE KURZ ŠITÍ A ODĚVNÍ TVORBY 

ŠICÍ STROJ

TEXTILNÍ GALANTERIE

  

POKUD VYBERETE VERZI                                           , PROSÍME SLEDUJTE DOPORUČENÍ NÍŽE.

Metr krejčovský složený, délka 150 cm.
Špendlíky se skleněnou hlavičkou 50ks
Nůžky cvakačky délka 10 cm
Rádýlko 
Papír kopírovací Burda
Krejčovské nůžky
Jehly šicí ostré
Strojové jehly Universal 70, 80 a 90
Krejčovská křída
Burda hedvábný papír
Spirálový zip šíře 3 mm délka 40 cm
Spirálový zip šíře 3 mm délka 18 cm pinlock
Spirálový zip šíře 5 mm délka 30 cm bundový POL
Háčky a očka velikost 1
Mizící fix na textil
Krejčovský příložník délka 60 cm

LÁTKY

Nažehlovací vlizelín šíře 90 cm
Bavlněná látka na tašku 190 g
Bavlněná látka na sukni
Úpletová látka na tričko
Látka na šaty
Dekorační látka na kosmetickou tašku

STŘIHY

Střih Burda - Střih na volnou tuniku/tričko
Střih Burda - Letní šaty

STRANA 2/2

NITĚ

Těšíme se na Vás na kurzu!

Váš Tým Draw Planet! 

Nitě / stehovka
Polyesterové nitě pro šití stroje podle barvy 
látky
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K absolvování kurzu je potřeba si zajistit svůj vlastní základní šicí stroj (není součástí balíčku s 
pomůckami), který je vybavený rovným i začišťovacím stehem, tzn. kterýkoliv běžný šicí stroj pro 
domácí použití


