
 
 

 

Ab-obchod, s.r.o., B. Bjornsona 23, Prievidza 971 01 

 
 

Kurz šitia –Prestieranie 

 

 
 

Rozsah – 3 x 4 hodiny ( 3 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Cena – 120 Eur ( 3 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Na kurze budeme pracovať na šijacích strojoch Brother BN 27 a overlockoch Brother M 2104 D, 

prípadne si samozrejme môžete doniesť svoj vlastný   

 

1. sobota - zoznámenie sa so šijacím strojom 

- vlastnosti, funkcie, nastavovanie strojov, príslušenstvo, použitie pätiek a ich vhodnosť vzhľadom k šitej 

práci a materiálu 

- vychytávky, triky, rady a skúsenosti profesionálnej krajčírky, ktoré nenájdete v žiadnej knihe 

- podľa šikovnosti účastníkov sa už možno aj pustíme do práce 

 

2. sobota – hurá na to 

- meranie, strihanie, správne viazanie nití 

- zmena pätky a skúška 

 

3. sobota – finalizácia prestierania 

- šikovnejšie ručičky možno stihnú aj veľkonočného zajka, vankúšik alebo nejaký vlastný nápad zo zvyškov 

 

 

Lektorkou bude profesionálna krajčírka Lenka Zimová s viac ako 30 ročnou praxou, ktorú nájdete na FB ako 

„Teplo domova“. 

 

Každý účastník má v cene 1 meter veľkonočnej látky podľa vášho výberu, nite a malé občerstvenie (káva, 

čaj, minerálka a niečo malé na zahryznutie). Čo si na kurze urobíte si samozrejme zoberiete domov  

 

Tešíme sa na Vás, dobrú náladu, kreatívne nápady a spoločnú tvorbu  

 

KONTAKT:  Ab-obchod – www.ab-obchod.sk – 0948 490 362 

 

 

 

 

http://www.ab-obchod.sk/


 
 

 

Ab-obchod, s.r.o., B. Bjornsona 23, Prievidza 971 01 

 
 

Kurz šitia – Tvorba strihov 
 

 
 

Rozsah – 4 x 4 hodiny ( 4 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Cena – 160 Eur ( 4 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Na kurze budeme pracovať na šijacích strojoch Brother BN 27 a overlockoch Brother M 2104 D, 

prípadne si samozrejme môžete doniesť svoj vlastný   

 

1. sobota 

- správne meranie telesných mier a ich správne umiestnenie do konštrukčnej siete 

- tvorba konštrukčnej siete podľa presne daných zákonitostí 

 

2. sobota  

- samostatná práca so strihom 

- ukladanie strihu na látku 

 

3. sobota 

- súhra technológie šitia a strihu 

 

4. sobota 

- finalizácia výrobku v súlade s prechádzajúcimi hodinami 

 

 

Lektorkou bude profesionálna krajčírka Lenka Zimová s viac ako 30 ročnou praxou, ktorú nájdete na FB ako 

„Teplo domova“. 

 

Každý účastník má v cene potrebné množstvo baliaceho papiera a 1 meter látky podľa vášho výberu a malé 

občerstvenie (káva, čaj, minerálka a niečo malé na zahryznutie). Čo si na kurze urobíte si samozrejme 

zoberiete domov  

 

Tešíme sa na Vás, dobrú náladu, kreatívne nápady a spoločnú tvorbu  

 

KONTAKT:  Ab-obchod – www.ab-obchod.sk – 0948 490 362 

 

 

http://www.ab-obchod.sk/


 
 

 

Ab-obchod, s.r.o., B. Bjornsona 23, Prievidza 971 01 

 
 

Kurz šitia – Šitie úpletov 
 

 
 

Rozsah – 3 x 4 hodiny ( 3 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Cena – 120 Eur ( 3 soboty v čase od 8.00 do 12.00 hodiny) 

 

Na kurze budeme pracovať na šijacích strojoch Brother BN 27 a overlockoch Brother M 2104 D, 

prípadne si samozrejme môžete doniesť svoj vlastný   

 

1. sobota 

- charakteristika úpletov, druhy, spôsoby šitia, vhodné stehy a ihly 

- šitie úpletov na šijacích strojoch a overlockoch 

- zoznámenie sa s overlockom 

 

2. sobota  

- šitie jednotlivých druhov úpletov, teplákoviny a iných strečových materiálov 

- príprava strihov podľa jednotlivých veľkostí 

 

3. sobota 

- kompletizácia výrobku z úpletu a maximálne využitie celého metra látky  

 

 

Lektorkou bude profesionálna krajčírka Lenka Zimová s viac ako 30 ročnou praxou, ktorú nájdete na FB ako 

„Teplo domova“. 

 

Každý účastník má v cene 1 meter úpletu alebo teplákoviny podľa vášho výberu (mikinka, čiapočka, 

nákrčník) a malé občerstvenie (káva, čaj, minerálka a niečo malé na zahryznutie). Čo si na kurze urobíte si 

samozrejme zoberiete domov  

 

Tešíme sa na Vás, dobrú náladu, kreatívne nápady a spoločnú tvorbu  
              

 

KONTAKT:  Ab-obchod – www.ab-obchod.sk – 0948 490 362 
   

 

http://www.ab-obchod.sk/

