
Mašličku sice vytvoříš jednoduše zavázáním jednoho kousku stužky, ale při našem společném tvoření 

nebudeme stužku nijak uzlovat a zavazovat, ale sešívat. Na zadní stranu stužkové mašličky/motýlka 

nakonec našijeme zavírací špendlík nebo speciální zapínání a vykouzlíme brož, kterou si můžeš hned 

připnout na svetr, bundu, batoh či na taštičku s psacími potřebami...

Fantazii se meze nekladou, takže si vyber stužky v různých barvách a s různými motivy, libovolně je kombinuj 

a vytvoř klidně i několik různých ozdobných špendlíků. Pro sebe, maminku, babičku, kamarádku... 

A pozor! Tvořit mohou nejen holky, ale určitě i kluci!

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

Co budeš potřebovat: 

na mašličku velkou cca 8 x 2,5 cm

 stužku s puntíky dlouhou 37,5 cm a širokou 2,5 cm 

Na motýlka se spodní jednobarevnou stužkou (viz foto na konci postupu) 19,5 cm stužky se vzorem 

a 18 cm jednobarevné stužky.

 nit v barvě stužky

 spínací špendlík nebo brožovou mechaniku (zapínání)

 jehlu, špendlíky, nůžky
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Ze stužky ustřihni 3 kousky: jeden 18 cm dlouhý, druhý 14,5 cm 

a třetí, nejkratší, jen 5 cm dlouhý. 

Pokud chceš vytvořit mašličku podobnou těm na fotografii na konci 

návodu, zkombinuj jednobarevnou stužku se stužkou vzorovanou. 

Dobře vypadá, pokud je spodní jednobarevná stužka o něco delší 

a širší. Jak dlouhé stužky použiješ, je na tobě, z 18cm stužky vytvoříš 

mašličku asi 8 cm velkou.

Všechny tři kousky stužky přehni na polovinu. 

Puntíky (líc) musí být schované uvnitř. Konce k sobě spoj 

špendlíkem. 

Připrav si jehlu, navlékni dvojitou nit. Já jsem na šití úmyslně použila 

nit černou, aby bylo dobře vidět, jak jsem stužky sešívala. Ty ale použij

nit v barvě stužky – sešívání pak nebude tak vidět a pokud někde nitě  

nechtěně vykouknou, vzhled mašličky to nijak nenaruší.

Vezmi jehlu s nití a jednu ze stužek asi 0,5 cm od kraje sešij. 

Stužku sešívej předním stehem. 

Přední steh se šije zprava doleva: Jehlu píchni u kraje do stužky a na 

druhé straně ji i s nití vytáhni. Pak ji na stejné straně o kousíček dál 

znovu píchni do stužky a zase protáhni na opačnou stranu. Takže nit 

prochází stužkou zepředu dozadu (z líce do rubu) a zpět jako had. 

Sešij konce všech tří stužek, každý kousek stužky sešívej 

zvlášť.

Na niti udělej uzlík, pokud ho neumíš, nech na začátku viset ze stužky 

asi 5cm volný konec nitě. Okraje sešij a na konci nit zapošij – udělej 

několik stehů opačným směrem nebo dva stehy na jednom místě. 

Zbytek nitě odstřihni. Volné konce nitě, které jsi nechal/a na začátku 

viset, zavaž na dva uzle a nit odstřihni.
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Po sešití vzniknou ze stužek kroužky, které teď musíš přetočit 

do líce. Otoč je tedy tak, aby puntíky na stužce byly vidět 

a sešité okraje stužky byly uvnitř kroužku.

Kroužky nyní polož místem sešití dolů k podložce – takže shora

nebude sešívání vidět. 

Místo sešití (šev) se snaž umístit do středu stužky. Pak vezmi 

špendlík a z vrchní strany dvě delší stužky uprostřed sešpendli – tak 

spojíš spodní a vrchní stranu kroužku a obě strany budou držet 

u sebe.

Nyní polož oba kousky stužky středem na sebe. Větší dospod, 

menší navrch. Spoj je jedním špendlíkem – vytvoříš tak základ 

mašličky/motýlka.

Základ mašličky sešij. Stačí udělat uprostřed několik stehů – 

buď udělej dva přední stehy vedle sebe nebo dvěma stehy 

udělej uprostřed křížek. 
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Je jedno, jak obě části mašličky sešiješ, důležité je, aby držely 

pohromadě. 

Malý kousek stužky nikam nepřišívej. Nech ho položený vedle, 

použiješ ho v dalším kroku.

Teď vezmi nejmenší kousek stužky sešitý do kroužku 

a navlékni ho na základ mašličky. 

Dobře to půjde, když jednu stranu mašličky stočíš do ruličky 

(okraje zmáčni k sobě) a nejmenším kouskem stužky – kroužkem – ji 

prostrčíš. Kroužek pak posuň až doprostřed motýlka.

Kroužek na mašličce urovnej a přetoč tak, aby místo 

sešívání (šev) bylo vzadu uprostřed. 

Připrav si spínací špendlík nebo brožový můstek – to je speciální 

bižuterní komponent, který se k výrobku přišívá a umožňuje pak jeho 

přichycení k podkladu (např. oděvu). Brožový můstek je k dostání 

v korálkárnách, výtvarných potřebách a galanteriích.

Brožový můstek přišij dvojitou nití na zadní stranu mašličky. 

Dávej přitom pozor, ať jehlou neprojedeš až na přední stranu

mašličky, stehy by pak narušily její vzhled. 

Nejprve vpíchni jehlu s nití doprostřed zadního dílu mašličky, udělej 

malý steh a jehlu vytáhni na stejné straně o kousek vedle. Pak ji 

provlékni zespodu jednou z dírek brožového můstku, jehlu vpíchni do 

druhé dírky brožového můstku a pak do látky. Z látky se vrať zase 

zpátky do můstku... Vždy procházej mezi dírkami můstku a látkou sem

a tam. Několika stehy můstek k látce přišij. 
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Konce hotové mašličky na obou stranách urovnej a uprav. 

Pak můžeš mašličku kamkoli připnout.

Stejně tak ale nemusíš k mašličce přišívat brožový můstek, ale na 

zadní straně středovým dílkem provléknout čelenku, prolamovací 

sponku nebo stužku. Díky stužce si pak můžeš mašličku uvázat kolem 

krku jako náhrdelník nebo kolem zápěstí jako náramek. 

HOTOVO! 

Postup připravila Šárka Pavličová, 

autorka knížky Brože pro malé i velké
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