
 Kam s motivem na tričku? 
 Jak ho umístit? 
 Jakou zvolit velikost? 

Zvolit správnou velikost motivu a umístit jej na tričko 
může být pro někoho obtížnou disciplínou.  
Pokud dodržíte zde popsaná pravidla, tak Vaše tričko může 
vypadat profesionálně a svou práci nejlépe zhodnotíte. 

PŘEDNÍ - ČTVERCOVÝ MOTIV 

Vytvořte si středovou čáru a změřte 5 cm od výstřihu podél této vytvořené čáry 
směrem dolů. Tento bod bude středem Vašeho motivu. 

Doporučená velikost motivu: 20 × 20 cm 

TIP: Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak vytvořit středovou čáru trička, je 
složit tričko na polovinu podélně a chvilku zažehlit. 

  
 PŘEDNÍ - HORIZONTÁLNÍ OBDÉLNÍKOVÝ MOTIV 

 Vycentrujte motiv v oblasti horní části hrudníku pomocí svislé středové čáry  
 a umístěte jeho spodní hranu na linii podpaží trička. 

 Doporučená velikost motivu: 10 × 25 cm 

PŘEDNÍ - LEVÝ / PRAVÝ HRUDNÍK 

Vytvořte si dvě imaginární čáry. Svislá čára bude začínat těsně od boku límce. 
Vodorovná čára začíná v podpaží. Tam, kde se tyto dvě linie setkávají, je místo, 
kde by měl být umístěn střed motivu. 

Doporučená velikost motivu: 9 × 9 cm 

TIP: Neumisťujte motiv příliš stranou směrem k rukávu, protože by mohl skončit v oblasti podpaží. 
 

 PŘEDNÍ / ZADNÍ - VERTIKÁLNÍ MOTIV LEVÝ / PRAVÝ 

 Vezměte levý (nebo pravý) konec límce jako referenční bod pro umístění   
 motivu a poté experimentujte s různými výškami. Toto umístění je ideální   
 pro vertikální grafiku skládající se z písmen. 
  
 Doporučená velikost motivu: 30 × 10 cm 

 TIP: Vertikální umístění závisí na velikosti motivu. Podle potřeby upravte   
 jeho umístění ať už směrem na bok trička, nebo i směrem do středu. 
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LEVÝ / PRAVÝ RUKÁV 

Vycentrujte motiv na střed rukávu. Pokud je motiv široký, zkontrolujte, zda je 
zarovnán do vodorovné roviny. 

Doporučená velikost motivu: 8,5 × 8,5 cm 

TIP: Aby švy nevytvářely problémy při zažehlování, použijte teflonový polštář pro 
termotransferové aplikace. 

ZADNÍ MOTIV 
  
Umístěte motiv pomocí referenční středové svislé čáry. Změřte 4 cm od 
středu výstřihu směrem dolů. Toto je ideální horní hrana Vašeho motivu 

Doporučená velikost: 10 × 10 cm 

TIP: Při zažehlování schovejte šev límce za hranu lisu. S velikostí motivu 
lze experimentovat a použít vše od malých čtverců viz. toto doporučení až 
po velké motivy a sportovní čísla. 

 
DŮLEŽITÉ:  

• Všechna tato doporučení se týkají triček ve velikostech pro dospělé.  
• Ideální umístění je vždy závislé na konkrétním motivu a může se tedy lišit. 
• Správná velikost motivu může ušetřit spoustu času, materiálu a tedy i  peněz.  

  VŽDY JE UŽITEČNÉ: 

• nenechte se oklamat očima. Po oblečení má tričko vždy svou hloubku a 3D tvar 
• před aplikací zkontrolujte velikost trička i motivu 
• mějte vždy po ruce pravítko. 
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