
POSTUP
BROŽ a KLÍČENKA 

7) Samotné ozdobné obšívání:
První vpich je skrytý zevnitř plsti. 
Vytvořím si základ pro smyčkový steh. 

Tedy vpíchnu jehlu z vnitřní strany zadního 
kruhu plsti, protáhnu niť a schovám uzel 
(obr.1). Vedu steh z líce předního kruhu 
a snažím se trefit přesně do předchozího 
vpichu (obr.2). Vzniklým očkem protáhnu 
niť a utáhnu (obr.3.). Po té protáhnu jehlu v 
horní části základního stehu (obr.4.). 
Utáhnu (obr.5.). A opakuji akci ještě jed-
nou pro pevnější základ (obr.6.).

1) Připravím si všechny pomůcky z krabičky. 
Jediné, co budu potřebovat, svého jsou dob-
ré nůžky.

2) Předlohu kruhu přiložím na plstěný základ 
a přiloženou krejčovskou křídou obkreslím. 
(Typ: křídu mohu lehce naslinit - lépe píše)

3) Nůžkami vystřihnu kruhy z plsti.

4) Na jehlu si navléknu niť (dvojitě) a přišiji 
brožový můstek na kruh bez motivu. První 
vpich provedu z vnitřní strany kruhu. Tak 
bude uzel schovaný uvnitř vznikající brože. 
Protáhnu niť prostřední dírkou můstku a 
pokračuji k jedné straně. Po té opět prošiji 
prostřední dírkou a směřuji k druhému kon-
ci můstku, kde protáhnu jehlu dírkou skrz. 

Postup mohu opakovat. Na konec udělám 
pevný uzel opět z rubu kruhu.

5) Oba kruhy na sebe přiložím a zkontroluji, 
abych měla brožový můstek vodorovně vůči 
motivu.

6) Opět si navléknu niť, ale tentokrát dosta-
tečně dlouhou a připravím si korálky.
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10) Následně pokračuji dál ve smyčkovém 
stehu s korálkem. Ukončující steh je schován 
v prvním (obr.1,2). Na úplném konci je důle-
žitý je pevný uzel a odstřižení nitě (obr.3)

8) Dále pokračuji vždy navlečením korálku 
na jehlu vpíchnutím z líce do rubu a vzniklým 
očkem protáhnu jehlu s nití a utáhnu korálek 
(obr.1-6).

9) Postup opakuji cca do třech čtvrtin kruhu. 
Poté postupně vzniklou dutinu vyplním kulič-
kami z dutého vlákna. 
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KLÍČENKA
1) Kruhy z plsti už mám připravené a dále si 
připravím černou stuhu a kroužek na klíče.

2) Navléknu kroužek na stuhu. Konce stuhy 
sešiji k sobe.

3) Stuhu s kroužkem přišiji k zadnímu kruhu. 
Mohu přišít skrytě, tak aby na zadní straně 
kruhu nebyla vidět niť. Tedy vpíchnu na 
plocho do plsti (obr.1). Nebo přiznám a 
přišiji křížkem (obr.2).

4) Přiložím kruh s motivem na spodní kruh. 
Srovnám si obrázek vůči stuze s kroužkem.
Připravenou jehlou s dostatečně dlouhou 
nití vedu první vpich skrytý mezi kruhy 
(obr.1). Následně v šířce stuhy vedu steh 
zpět na lícovou stranu (obr.2). Opět vpíchnu 
jehlu v místě prvního skrytého stehu, ale 
vedu jehlu šikmo a vytáhnu jí před stuhou 
(obr.3)
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5) Nyní si připravím korálky a šiji smyčkovým 
stehem stejně jako u brože.

6) Pracuji takto cca do tří čtvrtin kruhu. Ná-
sledně vyplním vzniklou dutinu kuličkami z 
dutého vlákna.

7) Nakonec došiji smyčkovým stehem s ko-
rálkem až ke stuze, kde udělám pevný uzel.

https://youtu.be/0tIBCRYusTs
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