
1

о е с рол с у е а , о д ую , у
я чиаю, они слушют и исправляют
Саша ведет русский язык, Миша литературу
проверяет и ставит оценки

дерево из ладошек.  осеннее дерево

Košile 
z extra jemné bavlny, šitá na míru do dvou dnů

Jemné vložkové 
materiály pro 

límce a manžety

Sesazení vzoru na sedle o rukávech

Jemné prošiti švu 8-mi stehy na cm

Velký výběr kvalitních knofliků 
našitých křížkovým stehem

Velmi kvalítní  
knoflíkové dírky

Monogram

Na přání 
klinek

v bočnim švu

Delší zadní díl

Na přaní dělené 
sedlo zadního dílu 
se sesazeným 
vzorem

Pohodlný základní 
střih s mnoha 
možnostmi úprav

Boční šev tech-
nologii “single 
needle”

Jemný lem dolniho 
kraje

Rozparek 
rukávu  

se zapínáním 
a sesazenim 

vzoru

Detaily košile
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l1 l2

l3 l4

l6l5

l7 l8

Windsor

Límce
na 1 knoflík

Límce
na 2 knoflíky

London

Anglický

King

Límce

Límce na 1 knoflík může mít 
výšky stojáku 30, 35 a 40 mm
Límce na 2 knoflíky může mít 
výšky stojáku 40, 45 a 50 mm
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l13 l14

l15 l16

Button 
Down

Límce
na 1 knoflík

Límce
na 2 knoflíky

Límec 
Stojáček

Button 
Down
kryté 
zapínání

Límec 
Fraková

l9 l10

l11 l12

Límce

Límce na 1 knoflík může mít 
výšky stojáku 30, 35 a 40 mm
Límce na 2 knoflíky může mít 
výšky stojáku 40, 45 a 50 mm
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Límec Picadilly
výšky stojáku 30, 35 a 40 mm

Výškf stojáku 35 mm
Možné jenom s předním dílem!

Límec TAB
výšky stojáku 30, 35 a 40 mm

Špičatý l22

Límec Casual l26

Špičatý l24Kulatý l23

Limec Vario l27

Kulatý l25

Špičatý l25

Límce

Límce je možné v závislosti  
na modelu objednat v pěti variantách výšky stojáčku:

• 30 mm, 35 mm, 40 mm – 1 knoflík
• 40 mm, 45 mm, 50 mm – 2 knoflíky
• 50 mm – 3 knoflíky
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Límec Francouzský
výška stojáku
35 a 40 mm

l28 Límec Francouzský l29 Límec Penny
výška stojáku
30, 35 a 40 mm

l30

Límec Smart
výška stojáku
35 mm

l32Límec Tiny
výška stojáku
30 mm

l31 Límec Oskar l33

Stylové límce

l34 l35

l36 l37

l38
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35 mm 35 mm25 mm

S légou,
šírka 
légy 
35 mm

pk2 Bez 
légy 
35 mm

pk5S légou,
šírka 
légy 
25 mm

pk3Bez 
légy pk1 Kryté 

zapínání,
šířka 
30 mm

pk4

Všechny varianty 
jsou k dispozice 
i jako Dámské 

zapínání,
s knoflíky na levé 

straně.

Polokošile, 3 knoflíky
léga 30 mm,
délka 20 cm 

pk6 Polokošile, 5 knoflíky
léga 30 mm,
délka 32 cm 

pk7

30 mm

Přední kraje
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staré nové

Plisé po délce, kryté zapínání,  
šírka 30 mm pk8

Fraková košile, plisé po délce, 
zapínání pro 4 ozdobné knoflíky pk10

Fraková košile, bez plisé,  
zapínání pro 4 ozdobné knoflíky pk12 Fraková košile, plisé do pasu,   

zapínání pro 4 ozdobné knoflíky pk13

Plisé do pasu, kryté zapínání,  
šírka 30 mm pk9

Fraková košile, plisé do pasu, 
zapínání pro 4 ozdobné knoflíky pk11

Vsadka se 
dodává pouze
v bílé barvě!

Přední kraje
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Dolní kraj rovný dk1

Dolní kraj tvarovaný dk2

Dolní kraj tvarovaný
s klínky (vždy bílé) dk3

Dolní kraj rovný  
s rozparky 
(zadní díl 2 cm delší)

dk4

Dolní kraje
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Bez kapes k1

Kapsa se špičkou
středem, vlevo k5

Kapsa se šikmými
rožky, vlevo k8

Se zapínáním k12 Kapsa na pero
prošití 4 cm k13

Kapsa s kulatými,
rožky, vlevo k6

Kapsa se šikmými 
rožky, léga středem, 
vlevo

k9

Kapsa s rovným 
tvarem, vlevo k7

Kapsa se špičkou 
středem a patkou,
vlevo

k10

Dvě kapsy k3 Náprsní kapsa 
vlevo k4

Kapsy
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Bez skladů, hladké sedlo zd1 Bez skladů, dělené sedlo zd2

Dva sklady středem, 
dělené sedlo

zd4 Dva sklady, dělené sedlo zd6

Zadní díly
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Dva pasové
záševky, hladké sedlo zd7

Dva sklady středem, 
poutko, hladké sedlo zd9

Dva pasové
záševky, dělené sedlo zd8

Protizáhyb středem, 
hladké sedlo zd10

Zadní díly
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Zapínání na 1 knoflík
výška manžety

60 mm

Zapínání na 2 knoflíky
výška manžety

70 mm

Jednoduchá 
manžeta,

rovná

Jednoduchá 
manžeta,

šikmá

Jednoduchá 
manžeta,

kulatá

r1

r4

r6

r2

r5

r7

Manžety
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Dvojité manžety
výšky manžety 70 mm a 90 mm

Dvojité manžety na knoflíky
výšky manžety 70 mm a 90 mm

Rovná r10

Rovná r13

r16

Kulatá r14

Šikmá r11 Kulatá r12

Rukávy

r15
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Manžeta
s prošitím poutko

Rukávy Fashion

r17

r20

r18 r19

r21 r22

Košile z krátkým rukavém

Podehnutý 
s prošitím r23 Manžeta 

s prošitím r24 r25
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о е с рол с у е а , о д ую , у
я чиаю, они слушют и исправляют
Саша ведет русский язык, Миша литературу
проверяет и ставит оценки

дерево из ладошек.  осеннее дерево

2. knoflík m4

3. knoflík m5

4. knoflík m6

5. knoflík m7

6. knoflík m8

Poslední 
knoflík m11

Monogram na
záložce kapsy m2
Monogram ve
středu kapsy m3

Bez 
monogramu m1

Tiskací písmo m12 Psací písmo m13

Monogram na
pravé manžetě m9

Monogram 
na levé 
manžetě

m10

Monogram na předním díle

Výběr barvy podle aktuální nabídky

Monogram

Jmeno
Přimení

KošiLe na MiRu
www.abitotre.cz

100% Bavlna

Vyrobene v naší dílně

ul. Nadražní 1248/16
ostrava 1 70200

tel. +420 777 009 003
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Nárameník pl1

Zápinka rukávu pl2

Bez prošití pl3

Bez kostic pl7 Pevné kostice pl8 Vyjímatelné
kostice pl9

Prošití 1 mm pl4 Prošití 5 mm pl5 Prošití 7 mm pl6

Kostice

Jako volbu, 
můžete vybrat 
pro náhradní 

části:
extra límec/ 

extra manžety/ 
extra límec  
a manžety

Fixace / Vložky
Můžete zvolit ze čtyř stupnů tuhosti fixace límce a manžet:

extra měkká  /  měkká  /  normální  /  tvrdá

Prošití límců a manžet
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Kontrastní límec kt1

Kontrastní 
vnitřní stojáček kt4 Kontrastní 

vnější stojáček kt5 Kontrastní 
vrchní převěs kt6

Jedn. 
manžeta kt8 Jedn. 

manžeta kt10Dvojitá 
manžeta kt9 Dvojitá 

manžeta kt11

Kontrastní 
spodní převěs kt7

Kontrastní límec 
a manžety kt2 Kontrastní manžety kt3

Kontrastní vnitřní manžeta Kontrastní vnější manžeta

Kontrastní límce a manžety
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Různé kontrasty

sedlo

límec a stoják

průramek

léga

manžety

knoflíková léga

laty rukávů
vždy stříháno diagonálně

barva monogramu

rozparek 
rukávu

dírky 
na manžetě

všechny knoflíkové dírky

přišití knoflíků

Kontrastní prošití 

Kontrastní 
prošití

Vybrání této volby 
znamená aplikaci 
pošití na všech 

označených 
švech



19Kontrastní prošití 

A
b i To t r e

A
b i To t r e

A
b i To t r e

Přišití knoflíků

Barva obšití knoflíkové dírky

Barva přišití knoflíků

Knoflíky

1Souběžně Křížek Šipka Čtverec

1         2         3        4         5        6         7         8         9         10      11

12        13       14       15        16       17       18       19

2 3 4

10

A
b i To t r e

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

15

A
b i To t r e

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

A
b i To t r e
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Šijeme košile na míru ve vlastní dílně z látek 
světoznamých výrobců:

15 3

2
4

6
7

8
8

1 Dior 8.8 cm 70°

2 Italiano 7.3 cm 75°

3 Valentino 7.6 cm 75°

4 Milano 8.3 cm 80°

5 Spencer 8.4 cm 90°

6 Ingles 8.6 cm 95°

7 Silardi 8.7 cm 100°

8 Smoking 6.0 cm 90°


