
PANEL NA UŠITÍ POSTAVIČKY

Panel má certifikát Oeko-tex standard 100 = látka je testovaná a
tedy vhodná pro děti do 3 let.

 
Na výplň bude potřeba duté vlákno. PES kuličky, 

nebo výplňové rouno.
 

Prát samostatně na 30°C na program jemné prádlo. Nesušit v
sušičce.

A teď už jen dát dětem, ať se o ně poperou :D
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Po otočení na líc založ spodní část
dovnitř a zažehli. 
Potom vycpi tělo a hlavu dutým
vláknem. Do spodní části vlož konce
nohou. K rovnoměrnému umístění ti
pomůžou značky a střed vyznačený
šipkou. Opět pozorně zašpendli a
nakonec prošij.

Vystřihni si jednotlivé díly podél
přerušované čáry. Zadní díly nemají
vyznačené švy, drobné nepřesnosti
při šití tedy snesou 😉 Sešpendli
k sobě jednotlivé díly rukou, nohou,
případně copánků nebo cípků šátku.
Někdy se v tiskárně trošku posune
látka a díly pak na sebe 100% nesedí.
Stačí je ale napařit žehličkou a trochu
upravit.

Pokud z rubu vidíš špatně linii, po
které máš šít, udělej si z rubu pár
značek tužkou. Mělo by ale stačit
držet stejnou vzdálenost okraje
od patky.
Co máš sešpendleno, sešij.

Okraje obstřihni entlovacími
nůžkami. Pokud je nemáš, tak
všechny oblé části na několika
místech nastřihni. Švové přídavky
si pak po otočení lépe sednou.

Sešité díly otoč pomocí úzké vařečky
na líc (od špičky k otvoru  na výplň) a
vyplň dutým vláknem, ale ne úplně
do "tuha". Budou poddajnější.
Asi 2-3 cm od okraje nech bez výplně
(budou se lépe všívat) a zašpendli.
Copánky, ani cípky šátku dutým
vláknem nevyplňuj.

Cípky šátku nebo copánky polož
na hlavu mezi značky a zašpendli.
Na těchto fotkách značky nejsou.
Na panelu je ale máš :)

K přesnějšímu umístění PD na ZD ,
Ti pomůže značka nahoře na
hlavě. Pečlivě vše srovnej a
sešpendli. Potom sešij hlavu od
ramene k rameni, jak je vyznačeno
na fotce.

A máš hotovo. Jupííí :)Na zadní díl přišpendli ruce mezi
značky, přiklop přední díl a sešpendli
celý zbytek panenky. Dole nech
prostor na výplň a nohy. Pokud si
troufáš, můžeš sešít tělo s rukama a
hlavou s copánky nebo cípky šátku
najednou. Špendli ale pozorně a šij
pomalu.

Obstřihni entlovacími nůžkami.
Pokud je nemáš, tak v místech kde
je oblý tvar na několika místech
švový přídavek nastřihni.
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Jak se ti šilo? 

Co na postavičku říkají děti?
Pochlub se na Facebooku, nebo

Instagramu, nebo mi napiš :) 


