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Boty, které vidíte zakroužkované na obrázku ve skutečnosti nejsou plnohodnotnými botami,
ale pouze návleky, které dokážou zakašírovat nevzhlednou sportovní obuv či pohorky.

Co je potřeba k výrobě
Materiál:
umělá chupatina s dlouhým chlupem
černý látkový tkaloun (z bavlny většinou se vzorkem ve tvaru písmene V )
pevná látka na podšití podrážek
- obojí se dá sehnat v kvalitním obchodě s látkami (Látky Mráz, FlexTex, Látky Fiala)
boty, které chceme zakašírovat ( pevná, krytá obuv ideálně dosahující nad kotníky)
Nástroje:
jehla a niť
nůžky
nůž
dřívko
krejčovský metr

Střihy bot
Boty se skládají ze dvou částí boty samotné a onuce (látky jež kryje horní část nohou až do
výše lýtek).

Bota samotná se vyrobí tak, že si vystřihnete obdélník, výška obdélníku je rozměr nohy od
země čtyři centimetry nad kotník, šířka je pak obvod podrážky boty+ opět čtyři centimetry.
Onuce se vyrobí z obdélníku, který má výšku od vašeho kotníku až nad lýtko (menší délka
onucí zpravidla z nohou padá) a šířku jeden a půl obvodu nohy.

Boty

Konce delších stran obdélníku sešijeme tak, aby vzniknul široký válec, do kterého se bota
vejde (ne moc volný, ale ani moc těsný)
Pak nůžkami vystřihneme dva pravoúhlé trojúhelníky na přední straně u špičky budoucí boty
čímž nám vznikne jazyk (v obrázku vpravo nahoře). Trojúhelníky by mněly mít takovou
hloubku aby zasahovaly k hornímu okraji reálné boty.
Boty mají ještě přišité dno z hrubé tkaniny vyrobí se tak že se obkreslí podrážka boty a
vystřihne s rezervou okolo přibližně 2cm. Pak se tato látka přišije po nakresleném obvodu a
přečnívající látkou dovnitř k botě. Tím zabráníme tomu aby nám reálná bota z tohoto návleku
vyklouzávala.

Knoflíky

Jako knoflíky bohatě poslouží takzvané olivky ty si vyrobíme z kusu dřeva ve kterém
uděláme v prostředku drážku na niť a přišijeme. Na druhé straně boty pak uděláme otvory
k zapínání.

Onuce

Onuce se vyrobí tak, že tkaloun přišijeme do míst kde nám končí obvod lýtka a látka se začíná
překrývat sama sebou. na druhém konci pak z kousku tkalounu přišijeme ouško a tím dlouhý
zbytek tkalounu provlékneme.

Tím jsou boty hotové a připravené k použití.

