
O látce
Předtištěný střih na látce 

s indiánským motivem k ušití 
teepee, podložky a doplňků. 

Podrobný návod najdete zde: 
https://bit.ly/2KjcJhB

Co si z látky můžete ušít
přední a zadní díl teepee (cca 100 x 1280 cm)

čtvercová podložka s ohništěm (cca 100 x 100 cm)
    1x polštář ve tvaru polena, 1x polštář ve tvaru ohýnku, 1x indiánské čelenka

Co potřebujete k výrobě
2m látky na zadní části, podle výběru látky určíte finální barevné ladění

různé doplňky podle nápadu (bambulky, lemovací šikmý proužek, střapce atd.)
tkaloun nebo šnůrka (na čelenku a zarážky na podložku, svázání tyčí...)

4x dřevěnné násady (hobby prodejny) - 180 - 200 cm dlouhé
vatelín na výplň podložky a polštářků

Výrobce: Jitka Čechová | Zázvorková 2005/10 Praha 5, 155 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 200 cm

100% Bavlna
Gramáž - 145 GS
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zkrácený návod na ušití
Podrobný návod najdete zde: https://bit.ly/2KjcJhB

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.

Na teepee si připravíme, 
látku na bočnice, látku na 
roury (tunely na tyče), tyče 
(v domácích potřebách - 
dřevěnná násada).

Tunely na tyče uděláme 
stejně dlouhé jako bočnice 
teepee na panelu a 
necháme si na každé straně 
2 cm na začištění krajů. Šířka 
je podle tyčí. Změřte si je 
metrem a přidejte 1cm na 
každou stranu.

Takto pak vypadá vchodová 
část. Zašištěná šikmým 
proužkem.

Začistíme tunely.

Postupně sešíváme k sobě 
všechny strany a tunely.

Na šikmé strany přišijeme 
tunely a zkusíme jestli to 
sedí.

Okno začistíme šikmým 
proužkem.

Obkreslíme si teepee 
vytištěné na další látku, 
celkem 2x na dvě bočnice. 
Začistíme horní a spodní 
část.

Hotovo! Celé teepee poté 
nasadíme na tyče a spojíme 
provázkem. Tyče upevníme 
do podložky pomocí prováz-
ků v rozích podložky.
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