
 
 

Kapsička  

pro děti  

 

„Tady máš pár korunek na zmrzlinu a nezapomeň si vzít taky kapesníček, ano?“ …No jo, ale kam to 

tomu prckovi dát, když nemá žádnou kapsu….  Potřebuje nějakou kapsičku, kam si dá pár drobných, 

kapesníček a třeba nějaké malé autíčko.  A nápad byl na světě….  

Kapsička má tři přihrádky, z  toho je jedna na uzávěr na drobné. Zapínání kapsičky je na suchý zip, a 

je skoro přes celou šíři a to proto, aby byla co nejlépe zabezpečena proti vypadnutí předmětů.  Šňůrka je 

uchycena v bočních švech kapsičky. Lze ji jednoduše schovat dovnitř do jedné z přihrádek a z kapsičky 

máme třeba i peněženku. Kapsička má také všito poutko. Pomocí karabinky můžeme k poutku přichytit 

například klíče, nebo kolečko do vozíků apod…. 

 

 

POTŘEBUJEME: 

14x25cm  2 díly – vnější (u mě sovičková) a vnitřní (u mě puntík) 

14x14cm 1díl na vnitřní zipovou přihrádku 

uzávěr 14cm 

suchý zip 10cm 

šňůrka 50-70cm 

kousek tkanice, šňůrky na poutko 

 kovový kroužek 

 

Hotová kapsička má rozměr 12x8,5cm. 



POSTUP HOTOVENÍ: 

 

Nastřiháme si díly dle uvedených rozměrů, míry si 

můžete libovolně upravit, jen je třeba poté přizpůsobit i 

rozměry zipů… Pokud budete chtít mít kapsičku pevnější, 

v této fázi podlepíme vnější díl, nebo oba díly výztuhou 

(vlizelínem). Jako první si nachystáme vnitřní přihrádku. 

Našijeme uzávěr na kraje dílu 14x14cm. Přišívám overlockem, poté uhladím a z líce prošiju 2x, tím 

upevním tkanici uzávěru k látce. Navlékneme jezdce, pokud máme nekonečný uzávěr. 

Na líc vnějšího dílu si umístíme část suchého zipu 

tu jemnější stranu, od shora 4cm, ke kraji ve stejné 

vzdál.cca 2cm. Taktéž i druhou stranu suchého zipu, tu 

s háčky, umístíme na líc vnitřního dílu a to asi 2,5 cm 

od okraje, měl by být opačný než je umístění na 

vrchním dílu, ale v případě naší látky je to jedno. Pokud 

máte vzorek na látce, je potřeba zkontrolovat složením, 

zda vše pasuje ještě před šitím. Našijeme suché zipy, 

našívám rovným a pak ještě pro jistotu i cik cak stehem.  

Na líc vnitřního dílu, cca 9-10cm od kraje, toho, kde 

máme suchý zip našijeme vnitřní přihrádku. Umístění 

přihrádky je na vás. Záleží, jestli má být vidět či nikoliv. 

Šijeme v kraji. Nezapomeneme na poutko s kroužkem. Ty co si věří, jen našpendlí. Viz. obrázek.  Přiložíme 

líc vnějšího dílu, pozor suchý zip je na opačném konci. 

 Sešijeme díly po obvodu, na šíři patky cca 1cm. Při 

šití necháme otvor cca 4cm na protočení do líce, nejlépe 

na jedné z kratších stran. Sestřihneme růžky a otočíme 

do líce. Vymneme růžky hezky do špičata a pěkně 

vyžehlíme. 

 



Přeložíme spodní část nahoru směrem k zipové 

přihrádce a vložíme tkanici. Tkanice nám může kousek 

vykukovat, vytvoří malou paspulku. Sešijeme boční 

kraje kapsičky. Klopu kapsičky prošíváme poté zvlášť.  

 

 

Prošití nespojujeme, protože v tomto místě máme 

šňůrku a tu potřebujeme mít na volno. Pokud šijeme 

kapsičku bez šňůrky, můžeme prošít najednou 

s klopou. Kapsičku řádně vyžehlíme….. 

 

 

      Na fotu vidíte dvě varianty kapsičky. Na jedné je 

vnitřní přihrádka s uzávěrem vidět, na druhé je 

schovaná.  Jedna je s poutkem třeba na klíče pro větší 

děti…. 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 


