
BOBBIN WORK 

Bobbin work je technika, kdy se šije nebo vyšívá bavlnkou nebo silnější nití. Název bobbin work dostal proto, že se 
bavlnka navíjí na spodní cívku - anglicky bobbin.  My vám nabízíme sadu, která vám umožní právě vytvořit zajímavé 
projekty, kterými zpestříte vaše výrobky. 

Jedná se o sadu Bobbin Work KIT, od firmy Brother, která obsahuje vše potřebné k této technice dekorování: 

- cívkové pouzdro na bobbin work 

- průhlednou krytku na cívkové pouzdro 

- malý šroubováček 

- CD s 20 vzory pro ozdobné prošívání 

Sada je kompatibilní se stroji Brother Innov-is  
(NV10, NV15, NV20, NV30, NV35, NV50, NV55, 
NV100, NV150, NV350, NV550, NV1200, NV1250, 
NV900, NV950, NV955, NV1500, VQ2, V3, V5, V7). 

 

Nové stroje Brother Innov-is  V5 a V7 mají už ve 
standardním příslušenství  speciální cívková pouzdra 
určené právě na bobbin work - vyšívání či šití 
bavlnkou.  Abyste ho odlišily od standardního 
pouzdra, pouzdro na bobbin work je šedé barvy a k 
němu najdete i speciální průhlednou krytku na 
cívku, která ji lépe drží. (v sadě jsou 2ks krytek, záleží 
na typu stroje) 

 

 

 

 

 

STRUČNÝ NÁVOD NA BOBBIN WORK 

1) Navití bavlnky 

 Na cívku spodní nitě navinete 
bavlnku. Dle doporučení v návodu by 
síla bavlnky měla být max. 5. Můžete 
tedy použít např. Perlovku nebo 
klasické bavlnky určené pro ruční 
vyšívání.  
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2) Výměna cívkového pouzdra 

 Horní nit použijte klasickou šicí 
nebo vyšívací. Je dobré dát nit ve 
stejné barvě, jako má bavlnka. 
Cívkové pouzdro na bobbin work 
vložte do stroje a do pouzdra vložte 
cívku s navinutou bavlnkou. Nit 
vedeme jen drážkou vepředu 
(nevedeme jí až k ořezu), potom 
otočením kolečka protáhněte 
bavlnku stejně, jako když  
vytahujete spodní nit. Nasaďte 
krytku na cívku.  

   

 

3) Nastavení napětí stroje 

Musíte také změnit nastavení stroje. Napětí horní nitě dejte na maximum - nit musí co nejvíc utahovat, snižte si také 
rychlost šití. Nepoužívejte automatický odstřih nitě, pokud ho váš stroj má!    

4) Šití tzv. "vzhůru nohama" 

Protože ozdobná bavlnka je navinuta na cívce spodní nitě, otočte si látku rubem nahoru a šijte lícem dole.  Vaše 
dekorace se objeví na spodu látky.  Pro šití bavlnkou se doporučují spíše jednoduché vzory stehů, než nějaké 
složitější. I tak váš steh velmi vynikne.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Vyšívání tzv. "vzhůru nohama" 

Pokud budete chtít vyšívat technikou bobbin Work, nezapomeňte, že 
do rámečku musíte upnout látku tak, abych jste měla lícovou stranu 
vespod a rubovou nahoře.  Výšivka pomocí bavlnky bude výraznější a 
podtrhne vaše výtvory.  Látku můžete zpevnit např. rozpustným či 
vytrhávacím vlizelínem, a to jak při šití tak i při vyšívání. 
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