
Návod na ušití

1/ Vystřihneme jednotlivé díly polštářků 
a  žehličkou vyrovnáme.

2/ Polštářek vždy položíme lícem na líc 
podkladové látky a vystřihneme zadní stranu 
polštářku.

3/ Pro pěknější vyplnění polštářku můžeme 
vystřihnout i 1 x z vatelínu, tímto dílem budeme 
podkládat přední stranu polštářku.

4/ Nyní si přichystáme uši. Tento styl šití uší 
platí pro srnku a zajíce. Uši složíme lícem na líc 
a sešijeme po venkovním obvodu. Dolní kraj 
nesešíváme.

5/ Upravíme švové záložky v oblých místech 
vystřižením „V“.

6/ Ucho přetočíme do líce, vyžehlíme a lehce 
naplníme výplní (pěkně náplň rozprostřeme).



7/ Naplněné ucho. 8/ Ucho složíme kraji k sobě a zajistíme v dolním 
kraji prošitím.

9/ Na lícní stranu hlavy... 10/ ...položíme uši (srnce je dáváme víc do stran, 
zajíci zase spíše víc k sobě).

11/ Také si přišpendlíme tkanice (pokud chceme 
polštářky přivazovat v postýlce). Každá tkanice je 
dlouhá cca 25 cm.

12/ A připravenou hlavu přiklopíme zadní stranou 
a vše podložíme vatelínem, který je zcela dole. Vše 
důkladně našpendlíme.



13/ Za 1 cm po obvodu sešijeme s vynecháním 
otvoru v dolním kraji (cca 8 cm) na přetočení.

14/ Upravíme švové záložky vystřižením „V“ přes 
oblé části.

15/ Polštářek přetočíme do líce a vyžehlíme. 16/ Otvorem naplníme a díru následně zašijeme 
skrytým stehem.

17/ Medvěd má zase trochu jiná ouška a ty se šijí 
tak, že...

18/ ...si je složíme lícem na líc a sešijeme 
s  vynecháním otvoru na přetočení.



19/ Upravíme švové záložky. 20/ Ucho přetočíme a vyžehlíme.

21/ Ucho opět lehce naplníme. 22/ Opět dáme na lícní stranu tkanice...

23/ ...a uši. 24/ Přiklopíme zadní stranou, podložíme celé 
vatelínem a hustě našpendlíme.



25/ Za 1 cm sešijeme s vynecháním otvoru 
na  přetočení, upravíme švové záložky.

26/ Polštáře přetočíme do líce, naplníme 
a  zašijeme vynechaný otvor.

27/ Stromeček šijeme pouze s tkanicemi. 28/ Opět přiklopíme zadní stranou, podložíme 
vatelínem.

29/ Sešijeme po obvodu s vynecháním otvoru 
v  dolním kraji. Upravíme švové záložky - v oblých 
místech vystříháme „V“...

30/ ...u vnitřního rohu provedeme nástřih do rožku.



31/ Polštářek přetočíme do líce, naplníme 
a  zašijeme otvor.

32/ Rozdíl u sovy je pouze v horním kraji, kde 
kolem vrcholu uší se vystříhají „V“ a v prohnuté 
části mezi ušima se nastříhá švová záložka.

33/ U lišky si dáváme pozor u uší na to, abychom 
ve vrcholu předšili pěkně špici. Takže místo 
otočení se na jehle uděláme jeden krátký rovný 
steh (pak se nám bude ucho lépe otáčet do špice). 
Švovou záložku ve vrcholu sestřihneme.

34/ Pak už postupujeme stejným způsobem jako 
u  ostatních polštářků.

35/ A je hotovo:-). 36/ Krásná parta.


