
O látce

Předtištěná látka s motivem 
zvířátek. Ušijte si dětský ušatý 
batůžek, taštičku a nohatého 

kamaráda.

Co si z látky můžete ušít
ušatý stahovací batůžek / sáček na přezuvky atd. / myška nebo zebra

kamarád - plyšák / zajíček nebo lemur
peněženka / mini kabelka / taštička (na klíče, drobné a poklady) / myška nebo panda

Co potřebujete k výrobě
zbytky látek na zadní části nožiček a vnitřní část batůžku a kapsičky

duté vlákno - kuličky (kamarád)
zip na taštičku

provázek na batůžek

Výrobce: Jitka Čechová | Šmeralova 6, Praha 7, 170 00
IČ: 74750933 | DIČ: CZ8662050397

www.ababu.cz

Podívej se na moje kamarády na facebooku a instagramu:
/ababucz #ababu

specifikace
Atest pro děti do 3 let/

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

Praní na 40°.
Rozměr: 150 x 50 cm

100% Bavlna
Gramáž - 145 GS

Hurá 
na výlet



návod na ušití
Vidonávod na další části látky a jinou variantu šití najdete na: www.youtube.com/ababu

Uši si sešijeme a otočíme. 
Látku si takto poskládáme. 
Lícová strana vnitřní látky na-
horu a vnější látka (s tiskem) 
dovnitř.

Dovnitř našpendlíme takto 
uši a cedulku.

Sešijeme a necháme si tam 
takto dírky u vyznačených 
značek (na šňůrku).

Takto to pak vypadá sešité. 
Rozžehlíme od sebe záševky.

Přiděláme si na šnůrku 
spínací špendlík a protáh-
neme skrz jeden konec 
tunýlku a vytahneme druhým 
na stejné straně.

Poskládáme horní okraj. Dva 
záhyby a vytvoří se tunýlek.

Teď provedeme to samé, 
ale na druhé straně s druhou 
šňůrkou.

Sešijme záhyb.

Pak zkusíme batůžek na své 
ratolesti a odměříme délku 
šňůrek. Pak si párněte pár 
stehů a provlečeme šňůrku. 
Sešijeme. Můžeme začistit 
šikmým proužkem. Hotovo!
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Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. 
Nepoužívejte prosím látku ani hotový výrobek ke komerčním účelu. Děkujeme.


