
Látkovou kytičku, které se říká jojo (yoyo), si vyrobíš celkem snadno z kousku bavlněné látky. Ozdob ji

knoflíčkem či korálkem a hotovou použij jako ozdobu na čelenku, sponku či prstýnek, doplň ji 

špendlíkem a připni jako brož na tašku či batůžek. Jednu nebo více kytiček můžeš našít na stužku 

a nosit jako náramek či náhrdelník...

Do výroby kytičky se můžeš pustit kdykoli a kdekoli – v pokojíčku, u stolu v kuchyni, ale látku, jehlu a nit si 

můžeš vzít i na chalupě na zahradu, do altánku nebo na terasu, ostatně já jsem také tvořila a postup fotila 

venku. 

A když se ti dílo podaří, pochlub se nám a pošli fotku svého výrobku na fitkonto@fitkonto.cz. 

Co budeš potřebovat: 

 kolečko látky cca 9.5 cm v průměru – hotová kytička pak bude velká cca 4,5 cm 

 na menší 3,5cm kytičku kolečko látky o průměru cca 8 cm

 knoflík či korálek

 jehlu, nůžky, nit
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Z látky vystřihni kolečko, můžeš ho vystřihnout jakkoli veliké – jen 

počítej s tím, že hotová kytička bude vždy asi poloviční. 

Nejlepší je kolečko nejprve pomocí kružítka nakreslit na papír, nebo na 

papír obkreslit například talířek či hrneček. Pak kolečko z papíru 

vystřihni, polož na látku, obvod obkresli nebo kolečko na látku 

našpendli, a pak teprve z látky vystřihni.

Připrav si jehlu s dvojitou nití asi 40 cm dlouhou, já jsem v návodu

použila nit černou, aby stehování bylo dobře vidět, ale nejlepší je 

použít nit v barvě látky, případně na světlou látku nit bílou, na tmavou nit

černou. Na konci nitě udělej uzlík, pokud ho neumíš, nech asi 3 cm 

konec nitě volně vykukovat z látky a dej pozor, ať ti nit z látky při šití 

nevyjede. Okraj kolečka malinko přehni směrem na rubní stranu 

a kolečko začni obšívat.

Kolečko obšívej předním stehem. Přední steh je jednoduchý: šije 

se zprava doleva, jehlu píchni do látky a na druhé straně ji 

vytáhni, protáhni také celou nit. Pak ji na stejné straně znovu píchni do 

látky o kousíček dál a zase protáhni na druhou stranu. Takže nit 

prochází látkou zepředu dozadu (nebo do líce a do rubu) a zpět jako 

had a pokaždé vznikne steh. Stehy se snaž dělat stejně velké. Až na to 

přijdeš, můžeš na jehlu nabírat víc látky současně a jedním protažením 

udělat několik stehů najednou. 

Kolečko obšij po celém obvodu. Poslední steh udělej tak, aby 

jehla vyjela vedle uzlíku (na stejné straně). Pak oba konce nitě 

popotáhni tak, aby byly zhruba stejně dlouhé. Kousek nitě s jehlou 

odstřihni a jehlu bezpečně ulož do krabičky nebo píchni do jehelníčku.
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A teď za oba konce nitě současně zatáhni. Kolečko se začne 

řasit a obšitý okraj stahovat. Konce nitě stáhni, jak to nejvíc jde 

a zavaž na dva uzle. 

Nejprve vznikne takový nevzhledný bochánek. Když ale látku 

urovnáš, vznikne nařasené kolečko – kytička. Nit kousek za 

uzlíky odstřihni, případně zbytek nití vtáhni dovnitř kytičky. Doprostřed 

kolečka na stranu plnou záhybů a varhánků vyber vhodný knoflík nebo 

korálek. Nejlepší je takový, který celou dírku uprostřed kytičky zakryje. 

Knoflík ke kytičce přišij. Do jehly navlékni dvojitou nit, hezké je, 

když barva nitě na knoflíku vyniká, ale zvolit můžeš nit v barvě, 

jaká se ti líbí, tmavou, světlou, kontrastní, ve stejné barvě jako je knoflík

– je to na tobě. Jehlu píchni doprostřed kytičky, projeď skrz celou 

kytičkou až na zadní stranu. Tam jehlu s nití vytáhni, znovu píchni do 

středu kytičky a projeď zpátky dopředu knoflíkovou dírkou ven. Druhou 

dírkou knoflíku se zase vracej zepředu zpět. Aby knoflík dobře držel, 

stačí udělat 3 až 4 stehy. Nit zapošij a odstřihni.

Hotovou kytičku můžeš použít na výrobu různých ozdob – 

prstýnku, čelenky, brože, náramku... A protože výroba takové 

kytičky není vůbec složitá a navíc na kytičku potřebuješ jen opravdu 

malý kousek látky, vyrob si kytiček klidně i několik. 
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Kytičkou ozdob třeba čelenku. Rozmysli si, kde chceš kytičku na

čelence mít. Přesně pod to místo pak polož zadní stranou 

nahoru látkovou kytičku. Jehlu s nití protáhni uprostřed zadní strany 

kytičky a čelenku ke kytičce přišij. Stejně tak můžeš (jako já) oba konce 

nitě kolem čelenky uvázat na dva uzle. Kytičkou pak ale raději protáhni  

dvě nitě vedle sebe, aby kytička dobře držela. Kytičku lze také našít 

nebo nalepit tavnou pistolí (domluv se s dospělými) na bižuterní základ 

prstýnku (k dostání ve výtvarných potřebách a korálkárnách), ke kytičce 

můžeš přišít zavírací špendlík a vyrobit brož, nebo ji našít na kousek 

stužky a nosit jako náramek.

Postup připravila Šárka Pavličová,

 autorka knížky Brože pro malé i velké.
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