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Vitajte! 

Som Anna Berecová, odborníčka šitia a poradkyňa začínajúcich krajčírok. 

V tejto e - knihe som Vám pozbierala niekoľko dobrých rád, podľa čoho si 

môžete vybrať šijací stroj. Náročky som nenapísala konkrétne modely aké si 

môžete vybrať. Môžem Vás ukľudniť, že šijacie stroje čo sú v súčasnej dobe 

k dispozícii, sú obvykle spoľahlivé (napr.: Bernina, Pfaff, Husqarna, Brother, 

Janome, Elna, Toyota atď.).  

 

V nasledujúcich riadkoch Vám poskytujem originálne poradenstvo. 

 

Ako si mám vybrať šijací stroj? 

 

 

Stojíte pred ťažkou úlohou, ako si vybrať šijací stroj? 

Keď ste sa už rozhodli kúpiť šijací stroj, k veľmi častým otázkam patrí:  
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Aký šijací stroj si mám zaobstarať? 

 

   Voľba šijacieho stroja by mala byť taká, aby Váš nový šijací stroj bol lepší než 

pôvodný a šitie bolo jednoduchšie. Cena značkového šijacieho stroja je 

mnohokrát rovnaká (niekedy aj lacnejšia) v porovnaní s neznačkovými šijacími 

strojmi. Garancia u značkových šijacích strojov a tým aj prípadná opraviteľnosť 

šijacieho stroja oveľa vyššia. 

   Opraviteľnosť šijacieho stroja sa môže vyplatiť aj počas záruky. Aj počas šitia 

Vám hrozí riziko, na ktoré sa žiadna záruka nevzťahuje. Keď šijete niečo 

hrubšieho, napr. šev riflí, zipsy, a silná ihla narazí, vzniká riziko nejakého 

poškodenia. Môžete poškodiť aj niečo iné vlastným zavinením, ako je elektrický 

spúšťač, prívodný kábel alebo niektoré plastové prvky stroja. Vždy sa jedná        

o náhradný diel k danému stroju, ktorý sa musí vymeniť. Tento diel sa dá 

zabezpečiť len u dovozcu, zastúpenie značky alebo výrobcu podľa katalógového 

označenia. 
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   Kritériá zaobstarania šijacieho stroja 

 

   Bežné domáce použitie: Najčastejšia požiadavka zákazníka na kúpu šijacieho 

stroja je, aby šijací stroj zvládol hrubé aj jemné materiály. V bežnej domácnosti 

slúži šijací stroj k občasnému šitiu, ale veľakrát je používaný častejšie. Šijací 

stroj by mal vedieť šiť tenké elastické materiály, silnejšie materiály, ale hlavne 

aj džínsovinu. Určite sa môže hodiť, keď šijací stroj ovláda aj reguláciu dĺžky a 

šírky stehov. To je bežná funkcia štandardných modelov.  

 

   Ceny šijacích strojov sú väčšinou veľmi priaznivé v porovnaní s cenami       

za predošlé roky. Napomáha tomu veľká konkurencia  e – shopov a veľký počet 

predajcov, vrátane predajcov s tovarom pre domácnosť. Ceny predajcov sa 

väčšinou líšia. Aj medzi lacnejšími šijacími strojmi je dosť široký sortiment 

značkových šijacích strojov kovovej konštrukcie so základnými šijacími 

programami a funkciami, ale i s nadštandardnými vlastnosťami a výbavou. 

Niektoré z nich sú schopné prešiť 10 vrstiev džínsoviny, zvládajú normálne, ale 

aj pružné materiály. Väčšina súčasných značkových šijacích strojov je kovových 

aj keď mnohokrát vyzerajú plastovo.  
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   Je to tým, že základom šijacieho stroja je rám z ľahkej zliatiny a kovový 

mechanizmus. Táto hlavná časť je spravená z plastového tvaru, ktorý tvorí 

design šijacieho stroja. Je to otázka ceny a modelu šijacieho stroja, či je toto 

prevedenie robustnejšie, alebo ide len o občasné použitie. 

 

 

 

   Plastové diely v šijacích strojoch: v každom šijacom stroji sa používajú 

niektoré diely z plastu. Bolo tomu tak i v minulosti, čo môžeme vidieť na tom, 

že výrobok starší ako 30 rokov nám stále slúži. Tieto plastové diely by mali 

zaručovať kladné vlastnosti a nemali by mať vplyv na kratšiu životnosť a 

poruchovosť výrobku. Obavy v niektorých nových riešeniach sa mnohokrát 

nepotvrdili a výrobok je veľmi spoľahlivý. Samozrejme toto pravidlo nebude asi 

platiť vždy, našli sa aj prípady, kedy je kritika na mieste.  
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   Obsluha a ovládanie šijacieho stroja: je často veľmi jednoduchá. Nelíši sa 

od základného návleku stroja a štandardných pravidiel používania. Snahou 

výrobcov je jednoduchosť stroja na obsluhu, pretože užívateľom je mnohokrát 

začiatočník alebo osoba, ktorá nie je zdatná a zručná v šití. 

 

   Vlastnosti a výbava šijacieho stroja: Všetky súčasné šijacie stroje známych 

značiek sú na elektrický pohon, majú základné šijacie stehy a programy, 

osvetlenie šijacieho stroja, spätný chod (zapošitie), voľné rameno (pre šitie 

nohavíc, rukávov,...), navíjanie spodnej nite, rýchloupínací systém pätiek, 

regulácia napätia nite, odtrh nití. 
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   Základné stehy a programy: šitie rovno, šitie cik-cak (stehu), prišívanie 

gombíkov, šitie dierky a ďalšie šijacie stehy vrátane pružných.  

 

 

 

 

 

   Štandardná výbava šijacieho stroja: elektrický spúšťač, slovenský návod, 

základné príslušenstvo od výrobcu (zodpovedá zoznamu v návode a zvyčajne 

zahŕňa cievky, ihly, pätky a iné potrebné pomôcky pre začiatok používania 

výrobku). Výbava sa líši modelovými radmi značky. 
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   Ďalšie funkcie stroja (neplatí pre všetky modely strojov ): regulácia hustoty 

stehu, regulácia šírky stehu, vypínanie podávača, navliekač nite, regulácia 

prítlaku pätky, šitie jedno-krokových gombíkových dierok, elektronické funkcie, 

odstrih nití, atď... 

 

   Záruka je väčšinou 2 roky: Vzťahuje sa na výrobné vady a nastavenie pri 

montáži šijacieho stroja. Šijací stroj musí plniť svoju funkciu podľa návodom 

určených pravidiel. Ďalšie záruky sa môžu líšiť od štandardných záruk svojimi 

podmienkami a tým, na čo sa vzťahujú. Záruka sa uplatňuje u predajcu               

s potrebnými dokladmi (paragon, vyplnený záručný list). 
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Zásady ako vybrať šijací stroj   

Ako postupovať pri kúpe šijacieho stroja?  

   Zásada je, nekupovať zbytočne drahé šijacie stroje s desiatkami programov, 

ktoré využijete len zriedka, alebo nevyužijete vôbec. Existuje mnoho značiek a 

výrobcov, je teda ťažké zorientovať sa v ponuke. Predovšetkým si treba 

uvedomiť a stanoviť si, na akej úrovni sa nachádza Vaše krajčírske umenie, 

alebo na čo konkrétne budete šijací stroj využívať. Ak potrebujete šijací stroj len 

na drobné domáce záležitosti, ako napríklad zašitie okrajov na obrusoch, 

návlečky, alebo skracovanie oblečenia, potom si v pohode vystačíte s lacnejším 

modelom.  

   Ak ste ale profesionálna krajčírka alebo chcete svoju šikovnosť využiť na 

maximum, v tom prípade sa oplatí investovať do drahšieho modelu šijacieho 

stroja. Tie sa pohybujú rádovo okolo 400 až 800 Eur, niekedy aj oveľa viac.      

S takýmto šijacím strojom si môžete trúfnuť aj na zložitejšie techniky šitia, ako 

napríklad patchwork, alebo quilt, za pomoci ktorých môžete vyzdobiť svoju 

domácnosť.  
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   Rozdiel medzi drahším a lacnejším šijacím strojom je okrem ceny aj                

v množstve programov, ktoré šijací stroj ponúka, v kvalite výrobku a servisu.   

V neposlednom rade nezabudnite na to, že keď kúpite šijací stroj napríklad        

v hypermarkete, tak často nie je v cene servis. Keď je to u serióznych predajcov 

je záruka 2 až 5 rokov a servis.  

   Takže je len na Vás, či zainvestujete do kvalitnejšieho šijacieho stroja, alebo si 

zaobstaráte lacnejší model. V každom prípade, šijací stroj si nekupujete na rok, 

ani na dva. 

Chcete kúpiť dobrý šijací stroj za 50 Eur?!!! 

   Podľa svojho najlepšieho vedomia Vám radím, hľadajte najstaršiu, teda dnes 

asi 40ročnú Veritasku. Bola celokovová, rýchla a pri dobrej údržbe - teda 

olejovaní a čistení - sa nekazila. Opravári si ju dodnes nevedia vynachváliť. 

Vzhľadovo je už zastaralejšia, ale spoľahlivo zdoláva nastolené úlohy. Akurát ju 

kupujete s rizikom, že náhradné diely už možno nevedia zabezpečiť všetky, 

pretože zo zánikom východného Nemecka zanikla aj táto stará fabrika! 
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   Osobne som proti kupovaniu lacných vecí, lebo lacné veci sú často drahšie ako 

drahé veci. Kúpite, a po pár šitiach sa stroj pokazí a vyhodíš ho. Znečistíš naše 

životné prostredie a v konečnom dôsledku si vôbec neušetrila. 

Šijací stroj sa predsa nekupuje na pár dní, ale na niekoľko desaťročí! 

 

 

Chcem kúpiť šijací stroj na bežné domáce šitie: 

Mám vybrať šijací stroj alebo overlock? 

   Otázku, či kúpiť šijací stroj alebo overlock sa často pýtajú krajčírky, ktoré sa 

chystajú kúpiť nový šijací stroj. Je však nutné rozlišovať medzi šijacím strojom 

a overlockom. 

 

Ako rozlišovať?  

Na túto otázku vymenujem niekoľko odpovedí.  

Technologicky sú šijacie stroje a overlocky odlišné a nemožno ich zameniť.  

 

 

   Šijací stroj šije rovno alebo kľukatými a ozdobnými stehmi, ale má len jednu 

ihlu a dve nite. Preto zošíva materiály k sebe, ale nemôže tak dokonale 

obnitkovať pružný materiál a nemôže tak orezávať látku ako overlock. 
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   Overlock je špeciálny, spravidla 2 ihlový, 4 alebo 5 nitný šijací stroj, ktorý 

zošije, obnitkuje a začistí (oreže) látku v jednom kroku. Takýto šev možno 

vidieť z rubu u zvislého švu, napr. dnes je veľmi obľúbený nielen pri pružných 

látkach a úpletoch, ale aj pri profesionálnych zakončeniach ostatných odevov     

z bežných látok (i neúpletových), napríklad kostýmov a pod. (predtým sa 

používalo endlovanie, cik-cak). Je nenahraditeľný aj u úpletov, pretože 

endlovanie na šijacom stroji nezaistí, aby očká neutekali. Nešije však len 

jedným švom rovno ako šijací stroj. 

 

   Pre bežné domáce šitie budeš potrebovať šijací stroj. Overlock je, ako som 

vyššie uvádzala, špeciálny stroj, ktorý je v domácnosti menej obvyklý a menej 

využiteľný. Využívajú ho profesionálne krajčírky pre profesionálne ukončenie 

švov alebo ženy, ktoré radi a často šijú doma.  
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   Šijacie stroje majú mnoho rôznych častí a zariadení, bez ktorých by sa buď 

neobišli, alebo by šitie bez týchto častí bolo veľmi náročné. Ak teda pri 

prezeraní ponúk na šijacie stroje nebudete vedieť čo označujú tieto pojmy, 

napíšem Vám o nich niekoľko slov. 

   Šijací stroj a podávač: Po tom, čo vytiahnete šijací stroj z krabice a začnete 

ho skúmať prvými zvedavými pohľadmi, pozrite sa na stehovú dosku (to je tá 

malá plôška pod ihlou a šijacou pätkou, do ktorej ihla striedavo zachádza 

a potom z nej vychádza), objavíte sadu maličkých kovových zúbkov, ktoré z nej 

vyčnievajú. Tieto zúbky sú časti zariadenia s názvom podávač, teda zariadenie, 

ktoré zabezpečuje posun látky pod šijacou pätkou.  

 

   Tieto zúbky nie sú stále nad stehovou doskou, ale striedavo sa pod ňou 

schovávajú, aby potom zasa vyliezli von. Zúbky vyliezajú v okamihu, keď ihla 

opúšťa látku a ide hore. Zúbky podávača vykuknú zo stehovej dosky, pritlačia 

látku k šijacej pätke, spolu s látkou sa o kúsok posunú a hneď sa zase schovajú 

dole. Keď sa ihla za malú chvíľu vráti do svojej spodnej polohy, prepichne látku 

už v inom mieste. Tak je zaistený posun látky, ktorý umožňuje, aby šijací stroj 

vytvoril steh. 
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   Niektoré šijacie stroje umožňujú funkciu podávača vypnúť. Tieto šijacie stroje 

teda ponúkajú možnosť šitia bez podávača, kedy podávač zostáva iba vo svojej 

spodnej polohe a látku neposúva. Posun látky potom prechádza na krajčírku, 

ktorá si môže pre posun zvoliť ľubovoľný smer. Táto funkcia môže byť veľmi 

užitočná napríklad pre vyšívanie. 

   Šijací stroj a voľné rameno: Voľné rameno je umiestnené v podstavci 

šijacieho stroja. Voľné rameno umožňuje šiť také veci, ako sú vrecká, rukávy či 

nohavice, teda pre šijací stroj veľmi nešikovné časti odevov. Voľné rameno je 

spravidla schované v podstavci stroja a možno ho odkryť odstránením časti 

podstavca. Nie je potrebné sa obávať, že by ho užívateľ trebárs nenašiel, pretože 

v návodoch pre šijacie stroje je popísané jeho umiestnenie a použitie. 
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   Na záver ešte jedna dobrá rada. Keď ste si už rozhodli, že si kúpite šijací stroj, 

vyskúšajte ho pred tým, ako ho odnesiete domov. Kúpte len ten šijací stroj, 

ktorý Vám sadne v každom smere. 

 

   Dúfam, že budeme tráviť spolu ešte dosť času, svoj nový šijací stroj využijete 

kreatívne a budete mať z toho veľkú radosť. 
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DÔLEŽITÉ!    Môžem túto  e -  knihu šíriť ďalej? 

 

Ak ste si naozaj obľúbili túto knihu, bola pre Vás užitočná a chcela by ste sa 

s ňou podeliť s ostatnými, neopisujte ju, ani nedajte kópie, poproste svojho 

priateľa, známeho, aby navštívil stránku www.annasalon.sk a môže stiahnuť     

e-knihu odtiaľ. Týmto spôsobom by to bolo najlepšie, pretože kniha bude 

priebežne aktualizovaná, vždy je možné stiahnuť  najnovšiu verziu zo stránky, aj 

články „jednoduché šitie“ ( blog) naďalej rastie, kde tiež nájdete užitočné 

informácie o šití, množstvo kreatívnych nápadov, o kurzoch, o súťaži ale aj 

o novinkách.  

 

Táto kniha je duševným vlastníctvom stránky www.annasalon.sk    

Texty, fotografie, nápady, riešenia patria výhradne autorskému zákonu. 

Obsah knihy môžete publikovať až po súhlase autora Anny Berecovej. Obsah 

uvedený v tomto dokumente je predmetom akéhokoľvek povolenia. Vytvárať 

príjmy z tejto činnosti je zakázané! 

 

VAROVANIE! 

Je dôležité poznamenať, že informácie tu obsiahnuté sú len na informačné 

účely.  
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