
Návod na ušití

1/ Vystřihneme díly (nemusí vystřihovat mezinoží 
u těla, aby nám nožičky při šití lépe držely).

2/ Nejprve je nutné si díly srovnat, aby byly 
totožné (z tiskárny vždy leze grafika lehce 
deformovaná, ale žehličkou s napařováním 
a  pomocí vytahování se díly vždy pěkně srovnají).

3/ Začneme přípravou oušek. 4/ Složíme je lícem na líc.

5/ Sešijeme (šijeme lehce v grafice, aby nám 
nelezly světlé okraje záložek). Upravíme švové 
záložky vystřižením „V“ v oblé části.

6/ Jdeme na ocásek.



7/ Složíme si jej lícem dovnitř. Sešijeme (v konci 
do oblouku). Upravíme švovou záložku.

8/ Vše otočíme do líce a vyžehlíme.

9/ Naplníme ocásek výplní. 10/ Kousek odstřihnutého materiálu složíme na 
polovinu a vložíme do rubu zadního dílu ušáka na 
místo, kde budeme přišívat ocásek (je to výztuha 
proti vyškubnutí ocásku).

11/ Položíme ocásek na záda a přišpendlíme. 12/ Ocásek přišijeme. Švovou záložku sestřihneme 
na minimum.



13/ Ukázka zachycení podkladového materiálu. 14/ Ocásek překlopíme dolů a prošijeme.

15/ Pohled z rubu. 16/ Jdeme na uši. Ty si podle typu zvířátka 
přeložíme a pomocně v karji prošijeme.

17/ Uši položíme na obličej zvířátka.... 18/ ...a přiklopíme druhým dílem, důkladně a hustě 
našpendlíme.



19/ Předšijeme tvar zvířátka s vynecháním otvoru 
na boku nohy.

20/ Snažíme se šít lehce v grafice a dodržet její 
tvar.

21/ Upravíme švové záložky nástřihy do vnitřních 
rohů.

22/ Vystřihneme přebytečný materiál v mezinoží, 
nastřihneme vnitřní oblinu.

23/ V podpaží taktéž nastřihneme. 24/ Vystřihneme „V“ ve na venkovních oblinách.



25/ Upravená záložka na hlavě. 26/ Přetočíme zvířátko a vyžehlíme.

27/ Naplníme zvířátko (pečlivě plníme hlavu a 
oblast krku, aby nám pěkně držela hlava).

28/ Zašijeme vynechaný otvor skrytým stehem.

29/ Pěkně upravíme náplň ve zvířátku. 30/ Naznačíme si , kde se budou ohýbat ruce.



31/ V naznačeném místě prsty odhreme výplň, aby 
se místo ztenčilo a místo na stroji prošijeme.

32/ Ukázka prošití.

33/ A kravička může mávat:-) 34/ Ukázka příprav oušek a ocásku u lišky.

35/ Liščí uši se přichystají tímto způsobem. 36/ Položí se na obličej lišky, přiklopí druhým 
dílem a postupuje se stejně jako o kravičky.



37/ Hotová liška. 38/ Pohled na záda hotové lišky.

39/ Takto se pokládají uši pejska. 40/ A pejsek je nachytán na plnění.

41/ Toto jsou přichystané uši kocoura. 42/ Položení uší na obliček kocoura.



43/ Hotový kocour a celá parta.


