
Panel má certifikát Oeko-tex standard 100
= látka má atest pro děti do 3 let.
Perte samostatně na 30°C na program
jemné prádlo. Nesušit v sušičce.

tutulu_cz  #tutulu

tutulu

kuličky z dutého vlákna (PES kuličky nebo
výplňové rouno)

Chceš tvořit Tutulu se mnou?
Pochlub se fotkou na Facebooku,
nebo Instagramu :)

NÁVOD

Vystřihni podél červené přerušované čáry.
Látka se moc netřepí, ale pokud máš
možnost, začisti okraje entlem, nebo použij
na vystřižení entlovací nůžky.
Po šedé přerušované čáře sešij k sobě
kratší strany sukně (z rubu). Šev sežehli na
jednu stranu. Bude se pak lépe navlékat
guma.

Horní část sukně přehni podél barevného
pruhu do rubu, zašpendli. Vidíš značky
kudy nemáš šít? Tudy budeš později
navlékat gumu.
Spodní část. Postupuj podobně
jako u horní části. Založ a prošij spodní
část kolem dokola. Pak by zase by
bylo dobré použít žehličku. 

Na gumu si vyznač 13cm. Jeden zavírací
špendlík je na navlečení gumy do tunýlku,
druhý můžeš použít jako zábranu pro
vtažení druhé části dovnitř.
Gumu ustřihni 1cm od značky a sešij s
druhým koncem.

Otvor na gumu zašij v ruce, nebo na stroji.
A máš hotovo :) 

PANEL NA UŠITÍ MINI PANENKY

A TEĎ SUKÝNKA

3

1 2

4

panel na ušití 2 panenek se sukýnkami
gumu do pasu pro obě sukýnky
2 zavírací špendlíky

V balíčku najdeš:

Budeš ještě potřebovat:

Gabriela Burdychová
Sušilova 5
602 00 Brno

IČO: 07525320
e-mail: gabriela@tutulu.cz
www.tutulu.cz

Výrobce:
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Červená přerušovaná 

 Po této čáře jednotlivé díly
panenky vystřihni.

Šedá plná

Po této čáře šiješ. Místo, 
kde vidíš šedý pruh a přeškrtnutou

jehlu, nesešívej.

Pak sešpendli oba díly panenky lícem
(potištěnou stranou) k sobě. Snaž se, aby
se přední i zadní díl přesně překrýval.
Po šedé přerušované čáře díly sešij k sobě
po předním dílu. Tam, kde vidíš šedý pruh
a řeškrtnutou jehlu, nech otvor pro otočení
látky na líc. Pokud šiješ v ruce, šij zadním
stehem. Výsledek bude hezčí. 

Podél červené přerušované čáry vystřihni
oba díly panenky, sukni, culíčky, korunku,
čelenku, nebo drdůlek. Prostě to, co sis
vybrala do vlasů panenky. Nakombinuj si
vlastní originální panenku.
Zadní díl nemá vyznačené švy, drobné
nepřesnosti při šití tedy snese 😉

Sešij nejdřív malé části - vlasy, čelenku,
korunku. Podle toho, co sis vybrala.
Odstřihni rožky, aby v nich po otočení
nebylo moc látky a otoč. 
A pokud sis vybrala drdůlek, dej do něj
trošku výplně. 
Přišpendli dovnitř předního dílu a přišij za
bílý okraj.

Velmi opatrně prostřihni modré čáry u
krku, v podpaždí a mezi nohama. Asi 2 mm
od švu. 
Okraje můžeš obstřihnout. Budou se hodit
entlovací nůžky. Pokud je nemáš, použij
normální nůžky a pak všechny oblé části na
několika místech nastřihni. Švové přídavky
si pak po otočení lépe sednou. 
Rada pro děti: pokud se bojíš, že šev
prostřihneš, popros o pomoc maminku 😊

Malá inspirace, jak mohou tvoje panenky
vypadat s culíčky, drdůlkem, čelenkou,
nebo korunkou. 
Víc fotek najdeš na e-shopu, nebo
Instagramu tutulu_cz.

JDEME NA TO, ZAČNEME PANENKOU
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Na látce vidíš hodně čar.
Která co znamená?

Modrá (jen u panenky)

Až budeš mít sešité oba díly
panenky k sobě, tak velmi opatrně

látku po modrých čarách
prostřihneš.

Kromě nůžek (případně
entlovacích nůžek), jehel a
špendlíků, je při šití dobré

použít i žehličku. Proto
nenechávej děti šít samotné. 

Sešité díly otoč na líc otvorem v boku a
vyplň dutým vláknem. 
Výplň u otvoru posuň více dovnitř a zašij ho
skrytým stehem podél přerušované šedé
čáry.


