Polštář s kolečky (puntíky)
V sáčku máte:
 1 kus látky, na které je nakreslen obrys
 3 kusy filce
 Klubíčko barevné perlovky (můžete použít samozřejmě i jiné, které máte doma)



Dále budete potřebovat
Nůžky, jehlu, špendlíky
3 až 4 různě velké šablonky na kolečka (použila jsem 4 různá víčka od sklenic, můžete
použít skleničky, nebo si kružítkem narýsovat kolečka různých velikostí). Já mám
kolečka o průměru 9 cm, 7 cm, 5 cm a 4 cm.

Než začnete pracovat, prosím, pozorně si přečtěte postup.
1. Na barevný filc si obkreslíte kolečka v různých velikostech (na všechny tři kusy filcu,
koleček budeme potřebovat hodně). Kreslit můžete křídou, pastelkou i fixem (ale pak
pěkně vystřihnout, aby nebyl vidět „okolíček“).

Ostrými nůžkami kolečka vystřihneme.

2. Vezmeme si velký čtverec látky ze sáčku. Rozložíme na stůl a rozvrhneme si, jak se
Vám budou kolečka na látce líbit. Můžete je mít jen „jednoduché“, nebo můžete mít
více koleček různých velikostí na sobě. Můžete si kolečka k látce přišpendlit.

3. A jdeme konečně šít. Než začnete přišívat, nezapomeňte na bavlnce udělat uzlík .

Můžete přišívat jen předním stehem.

4. Můžete ale použít i jiné stehy - (starší děvčata určitě umí steh zadní, stonkový,
řetízkový, smykovací.

5. Kolečka můžeme přišívat různě. Po jednom, nebo poskládat více koleček na sebe
a pak je přišít. Po přišití kolečka nezapomeňte zapošít na rubové straně, aby se Vám
kolečka časem nevypárala.

* Postupně přišijeme tolik koleček, kolik budeme chtít. Já mám hotovo takto.

Nakonec můžete dozdobit korálkem, knoflíkem (ale na tom už by se asi nedalo hezky spát a
knoflíky a korálky by „tlačily“ – proto na mém „polotovaru“ nejsou).
Zadní strana by měla vypadat taky hezky,

No a to by bylo asi vše. Věřím, že jsem popsala srozumitelně a že se Vám bude dařit a že
až se vrátíme do školy tak polštář společně dotvoříme 

Anička

