Revers fallendes jednořadová fazóna
Revers steigendes dvouřadová fazóna
Reversverstärkung vyztužení klop e
Rücken záda, zadní díl r
Rücken aussen záda, zadní díl vrchový
Rückenabnäher pasový záševek, záševek na zadním
dílu r
Rückenarmlochnaht průramkový šev zadního dílu e
Rückenfutter podšívkový zadní díl s
Rückenfutter halbes polopodšívkový zadní díl
Rückenfutterfalte podšívkový středový záhyb
zadního dílu e
Rückenfutterfalte středový záhyb podšívkového
zadního dílu e
Rückengürtelknopf knoflík dragounu r
Rückenmittelfalte středový záhyb zadního dílu e
Rückenmittelnaht středový šev zadního dílu e
Rückenmittelschlitz středový rozparek zadního dílu r
Rückenseitennaht boční šev zadního dílu e
Sakko sako s
Sakkosaum záložka dolního okraje saka r
Saumeinschlag záložka, záložka dolního okraje r
Schlitz rozparek r
Schlitzleiste lišta rozparku e
Schlitzleistenfutter podšívka lišty rozparku s
Schlitzleistengegenfutter podšívkový podklad lišty s
Schlitzleistensteppnaht prošití lišty kalhotového
rozparku e
Schlitzuntertritt podkryt rozparku r
Schlitzuntertrittsteppnaht prošití podkrytu a
předního dílu kalhot e
Schlitzübertritt lišta rozparku r
Schrittnaht krokový šev e
Schulternaht náramenicový šev e
Schulterverstärkung vyztužení náramenice e
Seitenabnäher podpažní šev r
Seitennaht boční šev e
Seitennaht hintere boční šev zadního dílu
Seitenschlitz boční rozparek, rozparek v bočním švu r
Seitentasche boční kapsa e
Seitentasche mit Patte boční kapsa s patkou e
Seitentasche paspelierte výpustková kapsa e
Seitenteil boční díl r
Selbststerilität autosterilita
Sommergeflügelte letní okřídlenci
Spätkartoffeln pozdní brambory
Spiegelnaht náklopní šev e
Sport-Bekleidung sportovní oděv e
Sportbekleidung sportovní oděv e
Sportsakko sportovní sako s
Sportsakko einreihiges jednořadové sportovní sako
Strassenanzug vycházkový oblek r
Strassenkleidung vycházkový oděv e
Streifen schräger der gerader krycí proužek šikmý
nebo rovný
Tasche kapsa e

Tasche aufgesetzte nakládaná kapsa e
Tasche mit Patte kapsa s patkou e
Tasche paspelierte výpustková kapsa e
Uhrtasche hodinková kapsa e
Umschlag manžeta, záložka, lem r
Unterärmel spodní rukáv r
Unterärmelarmlochnaht průramkový šev spodního
rukávu e
Unterärmelellbogennaht loketní šev spodního rukávu
Unterärmelfutter podšívka spodního rukávu s
Unterärmelnaht hintere loketní šev spodního rukávu
Unterärmelnaht vodere přední šev spodního rukávu
Unterärmelnahtansatz místo pro sešití spodního
rukávu v loketním švu r
Unterkragen spodní límec r
Unterkragenbruch přehyb spodního límce r
Unterkragenfuß stojáček spodního límce
Unterkragensteg stojáček spodního límce r
Unterkragenumfall převěs spodního límce r
Unterkragenumschlag převěs spodního límce r
Untertritt des Ärmelschlitzes podkryt z rukávového
rozparku
Verbindungsnaht spojovací šev e
Verbindungsnaht von Bund und Bundfutter spojení
límce kalhot s podšívkou sešitím
Vorderhose přední díl kalhot e
Vorderkante abgerundete kulatina předního kraje
saka
Vorderteil přední díl s
Vorderteilfutter halbes polopodšívka předního dílu,
přední podšívkový díl s
Zigarettentasche cigaretová kapsa r
Zweireiher dvouřadové sako r
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