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Žehlení tvarového a rovného prádla , oděvů 
a jiných výrobků a obsluha příslušných 

technologických zařízení

Pomůcky: 

žehlicí prkno 

napařovací žehlička

rukávník

odměrka

destilovaná voda

Postup: 
Připravíme si vše potřebné pro žehlení, včetně prádla.

Do napařovací žehličky pomocí odměrky nalijeme 
destilovanou vodu. Žehličku zapojíme do elektrické sítě. 
Rozsvítí se kontrolka topení. Když kontrolka zhasne, je 
žehlička připravená k práci. Při žehlení důsledně dbáme na 
dodržování pravidel bezpečnosti práce.
Existují různé typy žehliček - žehlička na suché žehlení, 
napařovací žehlička, parní stanice, cestovní žehlička, 
bezdrátová žehlička a parní kartáč.

Prádlo nejdříve roztřídíme podle druhů tkanin - každý druh 
tkaniny se žehlí při jiné teplotě. Doporučenou teplotu pro 
žehlení najdeme na etiketě jednotlivých druhů prádla. 
Začneme syntetickými tkaninami, protože se žehlí méně 
rozpálenou žehličkou. Lněné a bavlněné oblečení žehlíme až 
na konec, protože vyžadují vysoký stupeň teploty.

Prádlo si rozložíme na žehlicí prkno, uhladíme a narovnáme. 
Je nutné žehlit pohybem nahoru a dolů (kruhové pohyby 
mohou vést k poškození vláken). Důležité je správné 
nastavení výšky žehlicího prkna. Poznáme ji tak, že dlaně 
položíme na prkno, aniž bychom museli ohýbat paže nebo 
záda (mezi loktem a prknem by měla být vzdálenost asi 27 
cm).

Rukávník je malé přenosné žehlicí prkno a používáme jej tam, 
kde jsou nežádoucí vyžehlené sklady - rukávy u košil, sak, 
šatů a podobně. Rukáv navlékneme na rameno prkna a kolem 
dokola rukáv vyžehlíme.

Na oděvy můžeme použít takzvaný parní kartáč. Naplníme ho 
destilovanou vodou, zapneme do elektrické sítě a po nahřátí  
jím přejíždíme po oděvu, který visí na ramínku. Můžeme 
takto vyžehlit i visící záclony, závěsy a podobně.

Všechny typy žehliček po práci vypneme z elektrické sítě, 
necháme zchladnout a vylijeme zbytek vody. Chladnou 
žehličku uklidíme na určené místo.
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