
O látce
Předtištěná látka s motivem 

kamarádů do pokojíčku. Ušijte 
si z jedné předlohy podložku/

deku ve tvaru medvídka  
a 4 ušaté polštářky. 

Ideální kombinace pro začínající švadlenky. Předtištěná 1 metr dlouhá látka s roztomilým motivem zvířátek. 
Výhodné 3v1 - střih, design a látka. Ušijte si z jedné předlohy podložku/deku ve tvaru medvěda a 4 ušaté polštářky.

Co si z látky můžete ušít
Podložka ve tvaru medvěda nebo pandy (lze ušít jako dečku nebo silnější podložku na hraní).

Polštářky liška, myška, žába a zajíc.

Co potřebujete k výrobě
 1 metr látky na zadní části, podle výběru látky určíte finální barevné ladění.

Vatelín/duté vlákno v roli (na podložku).
Pytel dutého vlákna - kuličky (polštářky).

Podrobný foto postup šití všech částí naleznete na FB stránce a na webu: 
www.fb.com/cobududneskasit | www.cobududneskasit.cz

specifikace
Atest pro děti do 3 let/

oeko-tex® - standard 100. 
Digitální tisk v ČR. 

Praní na 40°.
Rozměr: 150 x 100 cm

100% Bavlna
Gramáž - 145 GS

Do 
pokojíčku



Návod Na ušití

Vystřihneme si všechny části, 
stříháme za šedou linkou (to je 
záševka). Na polštář si  
připravíme duté vlákno na  
výplň a látku na zadní stranu.

Potiskem dovnitř si přišpend-
líme uši i zadní stranu. Uši 
sešijeme a otočíme (nechte si 
volný konec na otáčení).

Uši našpendlíme takto do 
polštářku.

Sešijeme a necháme si volný 
otvor na otáčení. Otočíme.

Vytvoříme si vrstvy. Nejdříve 
vatelín, na něj lícovou stra-
nou nahoru druhou látku 
a na ní medvěda rubovou 
stranou nahoru. Sešijeme a 
necháme si otvor na otočení.

Přežehlíme a vyplníme vatelí-
nem. Spodní otvor můžeme 
zašít v ruce nebo na stroji.  
A je hotovo!

Odstřihneme přebytečný ma-
teriál a nastřiháme si kulaté 
tvary. Hlavně rohy u nožiček 
a ocasu. Pozor ať si nepros-
třihnete stehy.

Na medvěda si připravíme 
další látku a vatelín  
v metráži. Pokud chceme 
deku stačí nějaká teplejší 
látka.

Otvorem pomalu přetočíme 
celou podložku a medvěd je 
hotov! 
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Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. Děkujeme.


