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Návod na výrobu sandálů  

HUARACHE 

 

 

 

 

Příběh:  

Vypráví se o staré indiánské babce, která 
dostala boty, aby se jí dobře chodilo. Ona si je 
ze slušnosti obula a chvilku v nich chodila. 
Nakonec si boty sundala a zahodila je.  

Řekla: „Bylo to, jako byste mi zavázali oči.“ 
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Materiál na sandále: 

Obuvnická plotna 30 x 25 mm, tl. 4 mm 
Šňůra paracord 550, celkem 5,5 m 
 

Pomůcky a ostatní materiál: 

Děrovače Ø 3 mm, Ø 4 mm 
Kladívko 
Dřevěný hranol 
Párátko 
Zapalovač 
Tužka 
Krejčovská křída 
Nůžky 
Kancelářský papír 
 

Pamatuj: 

„Dvakrát měř, jednou řež.“ 
 

Rčení „Poctivého nepálí“, neplatí při práci 
s rozžhavenou šňůrou. 
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Postup: 
 

1. Postav bosé nohy plnou vahou na papír 
a obkresli tužkou chodidla. 
 

2. Udělej značku mezi palcem a 
ukazovákem, u palcového a malíkového 
hrbolu, svisle pod kotníkem z vnější i 
vnitřní strany. Celkem tedy 5 
pomocných značek pro každou nohu 
v místech, kde budou později díry. 
 

3. Sundej nohy z papíru a kostrbatý 
základní obrys chodidel zarovnej 
tužkou do hladké jednodušší křivky.  
 

4. Zvětši hladký obrys asi o půl 
centimetru, vystřihni a přenes pomocí 
krejčovské křídy na obuvnickou plotnu. 
Nezapomeň přenést také pomocné 
značky. Z obuvnické plotny vystřihni 
sandály.  
 

5. Pomocí děrovače, kladívka a dřevěného 
hranolu udělej díry podle nákresu na 
dalších stránkách. Mezi prsty díry o 
průměru 3 mm. Jinde 4 mm. Vzdálenosti 
mezi dírami a od okraje plotny musí být 
tak akorát, aby nedošlo k protržení 
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plotny. V děrovači někdy zůstávají 
kousky gumy, pro jejich vyndání se ti 
bude hodit párátko. 

 
6. Šňůru rozděl na dvě poloviny. Pomocí 

zapalovače nažhav konec šňůry a 
přitiskni na hladkou kovovou plochu 
(třeba od nůžek) tak, aby vznikl 
„špuntík“. Teď nažhav druhý konec a 
opatrně pomocí prstů ho vytvaruj do 
„špičky“. Špuntík šňůru nepustí skrz 
díru a špička ti usnadní provlékání. 

 
7. Začni provlékat šňůru dle obrázkového 

návodu dále. Začíná se mezi prsty. Lépe 
se ti bude pracovat přímo na noze. Pro 
správné spolupůsobení se šňůry kříží na 
střídačku. Sleduj „mostíky“ na obrázku, 
které ukazují, ve kterém směru je šňůra 
nahoře. Provlékání ukonči opět 
„špuntíkem“. 

 
8. Hotové sandály by měly být spíš 

volnější. Je dobré tak dva dny 
v sandálech chodit a postupně 
utahovat šňůru, případně zastřihávat 
plotnu. 

 
Hotovo! Ať se Ti v sandálech dobře chodí! 
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