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Program pre Sobotný kurz Základy patchworku AZ1 – 6 lekcií 
. 

 
 

Základy patchworku AZ1: 
 
Kurz pozostáva zo 6-ich lekcií. Prvé 3lekcie (Sobota č.1 od 9 do 18,00 hod)  preberajú vždy jednu zo základných 
patchworkových techník tj. zrubový štvorec, hviezdu a zložito vyzerajúci rýchly blok, ktorý je možné ušiť za 1 
hodinu. Na konci prvej soboty sa vysvetlí domáca úloha, na vyplnenie ktorej majú účastníci kurzu 2 týždne.  
  
Ďalšie 3 lekcie (Sobota č.2) sú určené na 4 rôzne spôsoby vytvorenia sendviča, jeho poprešívanie – voľné quiltovanie, 
quiltovanie so šnúrkou, quiltovanie s pravítkami a posledná lekcia soboty č.2 sa venuje 4 rôznym obrubám už 
hotového quiltu.  
 
* Cena za lekciu v dĺžke 180 minút  je 21 Eur. Pri kúpe celého seriálu (6 lekcií) a platbe vopred  platí akciová cena so 
zľavou 15% = 107 Eur.   
* kurzistky majú naviac nárok na 10% zľavu na nákup látok ku kurzu v predajni Patchworkparty.  
 
* Absolventky kurzu dostávajú po ukončení kurzu darček vo forme bonusového zľavového kupónu na nákup šijacej 
techniky. Kupón je časovo obmedzený a je neprenosný na inú osobu.  
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1 lekcia  (Sobota č.1 -  9-12,00 hod) – ušitie bloku Log Cabin  
Lekcia  sa venuje zrýchlenému postupu šitia z pásov a šitiu s pomocou vlizelínu Rasterquick.  Je jednou z najľahších 
a najobľúbenejších patchworkových techník. Na lekcii sa okrem šitia vysvetlia aj základné patchworkové pojmy, pravidlá 
žehlenia, rezania,  značkovania, najpoužívanejšie pomôcky a hlavne poradenstvo, ako vybrať farby a vzory látok tak, aby 
výsledok bol čo najlepší. 
 
 

 
 
2 lekcia (Sobota č. 1 – 12-15,00 hod) – ušitie bloku Hviezda 
Preberiete si ušitie bloku zrýchleným postupom tak, aby ani štvorec zo 4-och trojuholníkov nebol pre Vás problémom.   
Zopakujete si správne zásady rezania, žehlenia a šitia. Naučíte sa využiť patchworkovú pätku tak, aby Vaše šitie bolo presné 
a rýchle. Steh so zapošitím začiatku a konca švu je pre Vás pri šití veľkou výhodou 
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Autor: Na sobotných kurzoch Patchworkparty Baška 

 
 
3 lekcia Sobota č.1 – 15-18,00 hod – Kurz Rýchly blok (na obr. v strede) 
Obsahom tretej lekcie je tzv. rýchly blok. Blok, ktorý je možné ušiť v rôznych a úplne rozdielnych alternatívach za 1 hodinu. 
Na konci lekcie sa vysvetlí jeden zo spôsobov sendvičovania.  
 
 

 
Štvrtá lekcia (Sobota č.2, 9.00 – 12,00 hod) – zhotovenie sendviča. 
Pozriete na ďalšie 3 rôzne techniky zhotovenia sendviča a) klasický spôsob b) taškové sendvičovanie c) sendvičovanie 
z hotových už prequiltovaných  blokov d) sendvičovanie nepravidelných objektov 
Ako rozmiestniť jednotlivé bloky, zásady správneho zastúpenia farieb a tvarov. Využitie novodobých doplnkov na rýchle 
zostavenie klasického sendvičovania. Sashe a na čo slúžia. 
Rôzne druhy vatelínov, aké sú ich vlastnosti a výhody či nevýhody 
 

 
Piata lekcia (Sobota č.2, 12,00 – 15,00 hod)– prešívanie (quiltovanie) sendviča 
* Vysvetlenie zásad správneho quiltovania, vhodné úpravy napätia nití a prítlaku pätky, nevyhnutné príslušenstvo pre správne 
prešívanie sendviča 
* Rozdiely medzi quiltovaním s pätkou s horným podávaním a medzi laserovou/pružinovou pätkou pre voľné quiltovanie.  
* Dodržanie predvolenej dĺžky stehu aj pri spustených zúbkoch podávača.  
* Funkcia „policajta“ pri prekročenej rýchlosti šitia.   
* Čo je tieňové quiltovanie, čo je quiltovanie v drážke.  
* Postupy a smery zapĺňania sendviča prešívaním 
* Spôsoby, ako preniesť zvolený vzor pomocou novodobých materiálov na svetlú, tmavú a výrazne vzorovanú látku 
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* Quiltovanie so súčasným našívaním ozdobnej šnúrky – zásady nastavenia šijacieho stroja 
* ukážka quiltovania s pravítkami – zásady nastavenia šijacieho stroja  
 
 

 
6-a lekcia (Sobota č.2, 15,00 – 18.00 hod.)– obrúbenie hotového sendviča 
Štyri spôsoby obrúbenia sendviča 

- Obrúbenie quiltov nepravidelného tvaru 
- Obrúbenie pomocou zádičiek quiltu 
- Obrúbenie zo štyroch dielov 
- obruba pomocou jedného pásu  = Strojové obrúbenie quiltu s obrubou, lomenou v rohoch pod 45-

stupňovým uhlom 
 
 
Všetky spôsoby obrubovania sú strojovo šité. 
 

 
Ceny kurzov: 
Pri kúpe jednotlivých lekcií (možné jedine v prípade, že kurz nebude plne obsadený) je cena za 1-u lekciu 21 Eur 
Pri kúpe celého kurzu (2 Soboty ) platí akciová cena so zľavou 15%  = 107- Eur/ 6 lekcií 
 
Cena kurzu obsahuje poradenstvo k farebnému a kompozičnému riešeniu výrobku, vysvetlenie 
patchworkovej techniky, počas kurzu vlastný stôl 75x150cm, kvalitný  šijací stroj Bernina, pomôcky na 
značkovanie, rezanie a žehlenie, možnosť dokončiť lekciu na našom stroji aj v čase mimo kurzov  
 
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je klimatizovaná.  
 
V závere kurzu Vás čaká okrem vlastnej deky príjemné prekvapenie vo forme zľavového  vernostného kupónu na 
nákup šijacej techniky. Kupón je neprenosný a je časovo obmedzený. 
  
V cene kurzu nie je zahrnutý materiál. Ak sa rozhodnete pre jeho kúpu v patchworkparty, máte ako kurzistka nárok 
na 10% zľavu na nákup látok 
 
 

Ukážky blokov našich kurzistiek 
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Na sobotných kurzoch Patchworkparty Majka – Sobota č.1 

 
 

 
Na Sobotných kurzoch patchworkparty Saška, Sobota č.1 

 
 
 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742,  0903 472782 www.patchworkparty.sk   
Strana 6 z 15  

 
 

 
 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742,  0903 472782 www.patchworkparty.sk   
Strana 7 z 15  

 
 

 
 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742,  0903 472782 www.patchworkparty.sk   
Strana 8 z 15  

 
7 

 
 
 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742,  0903 472782 www.patchworkparty.sk   
Strana 9 z 15  

 
 

 
 
 



PATCHWORK PARTY 
 

... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ... 

Autor:  Ing. Arch. Anna Zimová, Plynárenská 1, BRATISLAVA., tel.: 02-54413742,  0903 472782 www.patchworkparty.sk   
Strana 10 z 15  

 
 

Veľkosť výslednej deky si každý volí sám  - tu jednolôžko 
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Kurz AZ1 – Vierka 
 
 

 
Kurz AZ1 – Martinka – ukážka voľného quiltovania 
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Kurz AZ1 – Ivetka 
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A táto malá fešanda navštevovala náš kurz Patchwork AZ1 v brušku maminky .... 
 
 

 
 
AZ1 – Janka Š. 
 

 
 
AZ1 – Alenka F. 
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AZ1 a Zuzka v akcii... 
 

 

 
 

AZ1 a Zuzkin výsledok 
 
 


