
 

 

MINI ZAVINKA 

 

Minizavinovačky slouží jako přechod mezi Honzíkovou lodičkou a velkou dekou 60x60cm. 
Šijeme z několika vrstev, vždy se snažíme o naprostou barevnou neutralitu – tedy vyhýbáme 
se jen holčičímu a jen klučičímu motivu či barvě. Ale pozor můžeme použít látku, na které 
jsou zastoupeny obě. Vybírejte pastelové odstíny, světlé barvy, černé se vyhněte úplně. Lepší 
je také použít motiv bez směru vzoru– třeba geometrické tvary, puntíky a květiny atp (třeba u 
postaviček či zvířátek budete mít po složení zavinky hlavy dolů). Vybírejte jemný drobounký 
vzor. Pokud si nebudete látkou jistí, vložte ji na fcb stránku Tvoříme pro dítě v srdci a my 
vám rády pomůžeme s výběrem. 

 

Materiál: 

Vnější vrstva zavinovačky bývá z barevného bavlněného plátna/popelínu, můžete ale 
samozřejmě použít i jinou látku – flanel, satén. Pokud budete látku objednávat tak berte vždy 
něco navíc, bavlna se sráží a tak počítejte +5cm minimálně. Ze standardní 160cm šíře látky 
uděláte cca 4(5) zavinky v řadě podle toho jak moc se srazí, já beru běžně násobky 35cm 
(70cm, 110cm atp)  

Výplň zavinovačky – nejlépe se nám osvědčily tenké fleece deky, které seženete ve většině 
řetezců typu Ikea, Kik, Pepco, Jysk – barva ideálně bílá, světle šedá či žlutá. Z 1 deky 
(130x160cm) máte výplň na 20 zavinovaček. Lze použít i vatelín 60g anebo vyplň úplně 
vypustit a udělat vnitřní stranu z Minky.  



 

 

 

Vnitřní strana zavinovačky – znovu bavlněné plátno, flanel nebo minky (pokud použijete 
minky nedávejte další výplň). Barevně jednobarevná látka – nejčastěji bílá, ale můžete použít 
i jinou světle šedá, fialková, žlutá, meruňková. 

A velmi důležitá vnitřní kapsa. Materiál – bavlna, satén, flanel. 

 

Stříháme: 

Vždy čtverec 30x30cm – kapsa, vnitřní látka, vnější látka, výplň.  

Saténová stužka (bílá, žlutá fialková) – 0,5 nebo 1cm šířky. 

 

 



 

 

Kapsa můžete udělat několika způsoby – bud přeložit napůl čtverec 30x30 a přehyb zapošít 
(osvědčilo se mi u saténu s tím, že si ještě přehyb podžehlím vlizelínem) nebo jen ustřihnout 
malinko větší půlku čtverce (trojúhelník) a ten po přeponě založit a prošít. 

 

Látky skládáme na sebe – výplň, vnitřní látka rubem dolů, kapsa rubem dolů, vnější látka 
rubem nahoru. Sešpendlíme a po obvodu sešijeme (odšívám 1cm od kraje), ponecháme si cca 
5cm nesešitých na otočení. Otočíme, zastřihneme rohy a vyžehlíme. Je jen na vás zda zavinku 
těsně kolem švu znovu obšijete (zašijte tím i otvor pro otočení) nebo otvor zašijete ručně 
matracovým stehem 

.  



 

 

 

 



 

 

Na vnější barevnou látku přesně v prostředku přišijte saténovou stuhu, konce opalte 
zapalovačem, aby se netřepily. Stříhám stužku o cca 7cm delší než je průměr zavinky na obě 
strany. 

 

 

Mám zde i video, odkazující na původní americkou zavinku. Jejich zavinka je o fous menší 
cca 25x25cm (plus ještě o něco zaoblenými rohy). Prosím berte to jako ukázku, naše zavinky 
děláme schválně větší, protože na menší miminka používáme Honzíkovi lodičky. Pokud byste 
chtěli odšít rohy dokulata, můžete, ale udělejte čtverce větší, aby výsledná zavinka měla cca 
30cm. 

Odkaz na youtube video – utah share blanket wrap 

https://www.youtube.com/watch?v=YrSGXNBfVRM 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Zavinka se da i dole založit a tím zkrátit pro opravdové drobečky. 


