Sportovní mužská čepice osmidílová
Do sportovního vozu neb na motocykl není snad důležitější
výbavy nežli řádné sportovní čapky. Proto, když jsem při listování
ve Šťastném domovu nalezl návod k ušití pravé dobové sportovní
čepice, neváhal jsem a neprodleně navštívil jednu šikovnou slečnu
modistku. Za pouhé čtyři stokoruny mi dle původního střihu spíchla
parádní hučku, která jistě vhodně doladí můj zjev v této a příštích
saisonách.
Protože nejedná se o věc nikterak složitou či nákladnou, dovoluji
si P. T. čtenářstvu předložiti onen podrobný návod, neb výběr správného a vkusného oděvu jest neméně důležitý nežli výběr samotného
vozidla. Snad jen úplný ignorant či chauffeur ducha mdlého nechal
-VŠby se viděti ve veteránu v džínách a trapné bejsbolce.
Předvádíme zde nejoblíbenější tvar
mužské sportovní čapky. Lze ji ušíti z látek
jednobarevných i vzorkovaných, prostředně
silných i letních, mohairu, plátna a
podobně. Střihový tvar (obr. 2a) značí
tvar štítku, který se připraví z tenké pevné
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lepenky nebo dvojitého tužidla límcového
a pokryje se buď dvojitou látkou, nebo při
látkách silných nahoře látkou a ve spodu
podšívkou.
Látky jsou na obloukovém okraji sešity
převráceně.

Čelní pruh (obr. 2b) střihne se rovněž bez
přídavku na švy z tužšího plátna a vrchní
díl z látky čepicové; pásek se na předním
středu uzavře. Horní okraj pásku jest úplně
rovný, dolní mírně zaoblený. Zadní střed
jest tedy A–4. Vrchní látka tohoto pásku
střihne se s potřebným přídavkem na
přeložení přes vklad.
Dýnko, čili hlavové díly (obr. 2c), stříhají
se ze dvojité látky čtyřikrát, vždy stejné velikosti. Šev nalézá se přesně na předním a
zadním středu. Švy se rozžehlí, proštepují
anebo přešijí přes sebe a připraví podšívka
dle téhož tvaru, sešije a na dvou proti sobě
ležících švech přistehuje k svršku čepice,
na dolním okraji s látkou prostehuje. Když
jest připraven čelní pruh, upevní se štítek,
na jehož horním okraji bylo též při vkladu
přidáno ½ cm na šev. Poté připojí se dýnko
čepice k hornímu okraji čelního pruhu a
pruh posléze opatří podšívkou, která se
nahoře i dole jemně připošije.
Dle našich vyobrazení s udanou mírou
lze si velmi snadno připraviti nákres na
papír. Míra tato jest upravena pro objem
hlavy 57 cm.
Na rozdíl od první čapky nemá sportovní čepice viditelného čelního pásku, díly
dýnkové procházejí až k dolnímu okraji.
Zřetelně jest pozorovati řečené na vyobrazení ze zadu. Hlavové díly jsou tedy různé
délky, porovnejte je s díly modelu prvního,
obr. 3. Stříhají se dvojitě a nutno si poznamenati značky, dle nichž se pak sešívají k
sobě (vždy 2 stejné k sobě). Dále jest potřebí
– má-li býti výsledek práce zdařilý – látku
na určitých místech vytahovati, viz na obr.
4a–d čárkování. Obr. 1c jest čelní pruh
vnitřní, který se střihne z kožené lepenky;

jest na horním okraji rovný, na dolním zaoblený, aby čepice v týle
seděla hlouběji. Pruh ten jest sešit na předním středu. Střihne
se na každé straně asi o 1 cm delší než střihový tvar, přizpůsobí
lepenka, aby sešité díly netvořily příliš silná místa. Potom se čelní
pruh pokryje atlasovým hedvábím, seržem nebo satinem.
Štítek (obr. 1d) připraví se rovněž z lepenky kožené, vrchní strana
se pokryje látkou, spodní podšívkou, oba díly se totiž převráceně
sešijí na zevním okraji, napnou pevně na lepenku a na horním
okraji všecky vrstvy prostehují. Horní okraj i na lepence musí býti
střižen s přídavkem na šev; na horním okraji udělají se husté zástřižky, lepenka s vrchní látkou a podšívkou zahne plochými kleštičkami vzhůru a štítek upevní se na čelní pruh. Hlavové díly čepice z
vrchní i podšívkové látky se sešijí a rozžehlí; svršek zvlášť, podšívka
též. Na dolním okraji se oba díly založí do sebe a proštepují.
Potom se našije čelní pruh se štítkem, od předního středu počínaje, potom se připošije podšívka čelního pruhu na podšívku
dýnka.
Na švy přidává se na všech místech ½ cm látky kromě štítku,
který znázorňuje tvar lepenkového tužidla.
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