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Vyrábíte rádi originální dárečky 
nebo drobné bytové doplňky?

To se vám určitě bude líbit jednoduchá 
textilní výšivka - křížkový steh

Touto technikou zdobily oděvy i ložní prádlo už naše pra, 
pra... babičky. Výšivkou křížkovým stehem uděláme radost 
i v dnešní době - např.obrázkem, ubrouskem nebo záložkou 
do knihy.
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Co budeme na zhotovení výšivky potřebovat?

tvrdý papír

vyšívací plátno 
- kanavu

vyšívací jehlu, 
  pro začátek 

s tupým koncem

vyšívací bavlnky

nůžky

předlohu pro 
vyšívání vzorů 
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 Nejprve si zkusíme vše "nanečisto"

1

Na výkresový papír si připravíme 
čtvercovou síť a v místě křížení 

propíchneme dírky

3

Jehlu píchneme zespodu 
do krajní předchystané 

dírky

               2

Odměříme nit na délku paže, 
ustřihneme a navlékneme do 
jehly,nezapomeneme na uzlík

4

Vytáhneme jehlu s nití a 
zapíchneme úhlopříčně do 
nejbližší protilehlé dírky
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 Nejprve si zkusíme vše "nanečisto"

5

Protáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme jehlu zespodu 

do dírky vedle té, kde jsme 
právě šili

6

Vytáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme křížem do 

protilehlé dírky

7

Poté zespodu píchneme 
jehlu do vedlejší dírky a 

vytáhmeme ji

8
Nyní zapíchneme jehlu do 

protilehlé dírky předchozího 
křížku



PČ_057_VÝŠIVKA KŘÍŽKOVÝM STEHEM.notebook

7

October 30, 2014

 Nejprve si zkusíme vše "nanečisto"

9

Protáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme jehlu zespodu 

do dírky křížku 

10

Vytáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme křížem do 

protilehlé dírky

11

Poté zespodu píchneme jehlu 
do vedlejší dírky mezi křížky 

a vytáhmeme ji

12
Nyní zapíchneme jehlu do 

protilehlé dírky nad předchozím 
křížkem
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 Nejprve si zkusíme vše "nanečisto"

13

Protáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme jehlu zespodu 

do dírky předchozího křížku

14

Vytáhneme jehlu, dotáhneme 
steh a píchneme křížem do 

protilehlé dírky

15

Máme hotové první křížky

16
Nyní zapíchneme jehlu do 

protilehlé dírky předchozího 
křížku a takto pokračujeme 

stále dál...
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 A nyní už naostro na kanavu...

1

Nejdříve si odpočítáme 
dírky v tkanině tak, 

abychom vyšili středový 
motiv doprostřed tkaniny

3
Okolo středového motivu 
postupně vyšijeme další 

část vzoru 

2
Okolo středového motivu 
postupně vyšijeme další 

část vzoru 

4
Okolo středového motivu 
postupně vyšijeme další 

část vzoru 
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 A nyní už naostro na kanavu...

5

Máme hotový středový 
motiv vyšitý světlou 

bavlnkou

 6

Tmavší bavlnkou dokončíme 
vyšití středové části

7

Máme hotový celý 
středový motiv

8
 Vyšijeme okrajovou část 

tmavší bavlnkou
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 A nyní už naostro na kanavu...

9

Vyšijeme krajový motiv 
i na protější straně

10

Zahneme okraj tkaniny 
a zapošijeme

11

Totéž provedeme 
na druhé straně 

tkaniny

12
Z kratších okrajových 
částí vytřepíme po pěti 

nitkách a záložka je 
hotová
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Klepnutím na každý rámeček zmizí text 
a 

objeví se instruktážní obrázek
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V tajence je ukrytá rostlinka, jejíž květy jsou výplní vonného sáčku:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1. vzor pro vytvoření práce je ...

2. jednoduchá hladká tkanina

3. nástroj na šití

4. vzor, vytvořený 

    jehlou a nití

5. opak ostrá

6. tkanina jinak

7. devátý měsíc v roce
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V tajence je ukrytá rostlinka, jejíž květy jsou výplní vonného sáčku:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1. vzor pro vytvoření práce je ...

2. jednoduchá hladká tkanina

3. nástroj na šití

4. vzor, vytvořený 

    jehlou a nití

5. opak ostrá

6. tkanina jinak

7. devátý měsíc v roce

p ř e d l o h a

p l á t n o

j e h l a

v ý š i v k a

t u p á

l á t k a

z á ř í
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Zdroje:
fotografie  vlastní materiál
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