
Nalákám vás pohledem na hotovou peněženku a věřím, že návod vás neodradí:

Nehledejte zde postup na ušití celé peněženky. Počítám s tím, že vy, které nahlížíte, už máte nějakou tu
peněženku za sebou. Ať už klasickou se zapínáním na klopu nebo třeba zipovou.

Postup jsem vykoumala osobně, když se mi tento typ rámečku dostal do ruky, takže je pravděpodobné, že
to jde udělat i jinak, možná jednodušeji apod. Pokud už některá máte s tímto šitím zkušenost a chcete se
podělit s ostatními, písněte mi princip na info@puntalka.cz a pokud o to budete stát, zveřejním váš postup
i se jménem autorky nápadu.

K dispozici jsou dvě šířky rámečku a to 12cm a 18cm.

Protože já ráda velké peněženky, bude předváděčka s rámečkem 18cm.

Na začátku jsou samozřejmě bočnice harmoniky. Napřed k jejich výšce:

Výška hotové bočnice by měla být minimálně 6cm, maximálně 7,5cm. Jestliže se obvyklá výška vaší bočnice
pohybuje v tomto intervalu, nechte ji tak.

Pro úplnost: já stříhám výšku 16,5cm, sešívám patchworkovou šířkou 6-7mm, po protočení a přežehlení mi
vyšla čistá míra 7,4cm.

Délku bočnice (pokud to chcete stejně jako já - mincovní kapsička + jedna přepážka) dejte cca 32cm i
s rezervou.

Zvolte si, které strany budou ty vnitřní – koukací do peněženky. Přeložte bočnici v polovině tak, abyste
koukaly na vnitřní strany a přežehlete. Samozřejmě víme, že bočnice se skládají zrcadlově, v tomto případě,
to bude obzvláště důležité.
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Máme tedy žehličkou vyznačený střed a budeme dělat značky pro přehyby (u klasické harmoniky dělám
přehyby po 2,5cm, takže z toho vycházím, přijde mi to tak akorát):

Na jedné bočnici děláme značky směrem od středu (bílý špendlík) vlevo na druhé směrem od středu vpravo
(žluté špendlíky) v těchto vzdálenostech: 2cm, 2cm, 3cm, 2,5cm



Opačným směrem (zelené špendlíky) značíme vzdálenosti: 3cm, 2,5cm, 2,5cm, 2,5cm

Středový sklad je výchozí, od něj odvodíme ostatní, po přežehlení byste měly dostat něco takového:



Nachystejte si přepážku dle vašich přání či požadavků, a aby lícovala s rámečkem, chystejte ji v šířce 18cm.
Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete jiný rozměr, nic vám v tom nebrání, jen si budete muset přizpůsobit
i sklady na harmonice.

Přepážku si můžeme hnedka všít do harmoniky, aspoň později nebudeme bojovat s tím, jak to vlastně
všechno patří

Prosím i o prošití skladu, který bude schovaný uvnitř mincovní kapsičky !



A jdeme tvořit přepážky mincovní kapsičky.

Na výztuhu si myslím, že je nejlepší decovil – je tenký a přitom pevný. Možná by mohl být i ronar, ale
nemám vyzkoušeno. Určitě né nic silnějšího (myšleno tlustšího), protože to už bychom nenacpaly do
rámečku.

Takže si nachystáme dva kousky decovilu o rozměrech:

Šířka: šířka rámečku mínus 1,5cm, tj. v našem případě 16,5cm.

Výška: výška bočnice plus 1cm, tj, v našem případě cca 8,5 (bude se ještě krátit, takže plus mínus milimetr
nebo dva nahoru či dolů nevadí)

Látky si střihněte dva kusy o rozměrech:

Šířka: šířka rámečku plus 2cm, tj. v našem případě 20cm

Výška: výška decovilu krát 2, plus 1cm, tj. v našem případě 18cm (8,5x2=17, 17+1=18)

Látku přeložíme lícovými stranami na sebe, tak aby nám zůstala zachovaná šířka 20cm (tudíž teď máme
obdélník 20cmx9cm). Chytneme si strany k sobě špendlíky, aby se nám nehly a jdeme kreslit:

Rozměr č. 1: hrany od sebe vzdálené na šířku rámečku, tj. v našem případě 18cm.

Rozměr č. 2: na již nakreslených hranách vyznačit vzdálenost v délce výšky bočnice mínus cca 0,5cm, tj.
v našem případě 7,4cm mínus 0,5cm = zaokrouhleno na 7cm.

Rozměr č. 3: vždy 0,5cm směrem dovnitř od rozměru č. 1.

Napsané to vypadá asi strašně, ale podle obrázku to snad bude lepší. Potřebuji abyste prošily vzniklé
obdélníčky v rozích – už mám sešito:



V dalším kroku zastřihneme okraje podle předkreslených linek a uděláme v rožcích nástřihy. Nemusíte až
ke švu, nevadí nám, že to bude mírně křivé…

Vzniklé cosi, přetočíme lícovými stranami ven, vyrovnáme švy a přežehlíme:

Vložíme dovnitř decovil, pěkně až ke spodnímu přehybu, vycentrujeme (aby to měl ke krátkým hranám cca
stejně daleko) a přižehlíme.



Nyní si od spodního okraje (přehybu) vyměříme vzdálenost, která se rovná: výška bočnice plus 0,6cm.

V našem případě je to 7,4cm plus 0,6cm, tj. 8cm, kousek od linky přepážku prošijeme.

Teď odstraníme přebývající materiál:



Vyzkoušíme, jestli nám přepážka hezky sedí do rámečku…a vyrobíme ještě druhou stejným postupem.

Kdyby náhodou neseděla, tak nezbývá než dle potřeb upravit rozměry a ušít novou a podle ní i druhou.



Obě přepážky všijeme do harmoniky (zarovnáme na sebe spodní okraj přepážky se spodním okrajem
harmoniky):

Vyzkoušíme nasadit rámeček a zkusíme si ho i zavřít, jestli mu nepřekáží sklady, které mají být uvnitř.
V případě potřeby je můžeme ještě přežehlit tak, aby nezavazely.



Pokud je vše jak má, můžeme sešít dno kapsičky. Kdo má „statečný“ šicí stroj, vezme to hezky od bočnice
až k bočnici strojem, na začátku a na konci pořádně zapošívá a má hotovo. Komu stroj nevezme všechno,
co si vymyslíme (například ten můj při hodně vrstvách nechce provazovat spodní nit), tak prošije jen tu
tenkou část a to tlusté k sobě chytí hezky ručně (jako já). Je to zespodu, nikdy to nikdo nebude zkoumat.

Na obrázku vidíte, že mám prošitou jen tu „tenkou část“, komu to  jde, šije od bočnice k bočnici…



Tady už mám vpravo sešito:

Takhle nějak by to nakonec mělo vypadat:



Máte-li dno sešito, zbývá poslední boj a tím je
lepení. Jestli už máte nějaké zkušenosti s lepením
rámečků a máte i oblíbené lepidlo, jste na tom o
něco líp než ostatní.

Určitě nepohrdnu jakoukoli dobře míněnou radou
ve směru lepení rámečku! Pište na
info@puntalka.cz a možná postup podle vaší rady
upravím. Zatím musí ostatním stačit mé skromné
zkušenosti.

Bude třeba koupit lepidlo. Nejlepší bude asi
nějaké z řady PATTEX. Samozřejmě by to zřejmě
slepil i třeba Herkules, ale ten je vodou ředitelný
a asi bych se bála případného praní. Já jsem si
pořídila transparentní CHEMOPRÉN. Mohl by teda
z tuby o něco pomaleji vytékat, ale třeba na něj
časem vymyslím nějaký fígl.

Nachystejte si podložku, kterou můžete zapatlat, nějaké párátko, či silnější špendlík, kdyby bylo potřeba
přepážkám do rámečku pomoci. Určitě mějte po ruce i nějaký hadřík či papírové kapesníčky na případné
okamžité setření lepidla, které se nám dostalo, kam nemělo. Nezbývá nic jiného, než nanést lepidlo do
rámečku, do obou štěrbin najednou. Nebojte, není to lepidlo sekundové, takže klidně chvíli počká, až ho
dovnitř nanesete přiměřeně a otřete si případné nehody vně rámečku.
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Rámeček nasadíme – věta jednoduchá a krátká, ve skutečnosti to tak asi nebude, ale jde to, koukejte:

Ze všech stran si práci pořádně zkontrolujte, jestli někde nečouhá něco, co má být schované, rámeček
pořádně očistěte.

Pokud je vše OK, zavřete rámeček a nechte lepidlo schnout. V mezičase si může chystat zbytek peněženky.

Která nespěcháte, klidně si nejprve v klídku přilepte jednu hranu rámečku a až to zaschne, tak přilepte
v klidu stranu druhou…

Zřejmě bude potřeba kvůli zapínání rámečku upravit i velikost peněženky, tak si to nezapomeňte nejprve
pořádně přeměřit, přiměřit či spočítat.

U lepidla píší, že úplně zasychá po 24h, ale šiju s harmonikou i dříve, jen raději opatrně a neotvírám
kapsičku.

Doufám, že jsem vás návodem neodradila. Je to sice kapku drbačka, ale
výsledek určitě stojí za to, co říkáte?


