Dekorační růžový ptáček
Ušijte si pro radost drobnou dekoraci.

Návrhář Christine Mitchell.
Před zahájením projektu si pozorně přečtěte návod.

Potřebné nářadí:

• Brother šicí stroj a příslušenství
• Brother ScanNCut
• Nůžky, špendlíky, ruční jehly a
metr
• zubaté nůžky
• Zdarma vzor (viz níže šablona)

Materiál:

• Malé kousky tkaniny pro tělo a křídla
• Malé zbytky z plsti pro zobák
• Malý kousek lepení pro křídla
• Malé množství vycpávky (rouna) pro tělo
• Přibližně 4 "(10 cm), šňůry nebo stuhy
pro každého ptáčka
• nit
• 2 x knoflík pro fixaci křídel
• 2 malé korálky na očí

Instrukce k řezání:
• Vytiskněte si zdarma vzor a vložte jej do svého
plotru ScanNCut
• Vyřízněte jeden pár pro tělo (A)
• Vyřízněte dva páry křídel (B)
• Vyřízněte zobák z plstě (C)

Výroba:

7. Ve spodní části vyřízneme malý otvor podle šablony.
Převrátíme přes otvor na lícní stranu.

8. Křídlo lehce vytvarujeme a ručně zašijeme otvor.
9. Postup opakujeme na dalším křídle.
10. Pomocí knoflíku přišijeme křídla k tělu ptáčka.
11. Přišijeme korálky na pozici očí.
12. Upravíme ocas zubatými nůžkami.
1. Vezmeme jeden díl ptáčka lícní stranou nahoru ,

přiložíme šablonu a podle ní přišpendlíme zobák a poutko.

2. Našpendlený díl překryjeme druhou stranou

a sešijeme 6 mm od okraje. Nedošijeme část ocasu .
Vyndáme špendlíky.

Blahopřejeme!
Váš dekorativní růžový ptáček je nyní
dokončen.

3. Otočíme lícem nahoru.
4. Tělo ptáčka vycpeme rounem pomocí tužky.
5. Navlečeme jehlu s nití a řadou stehů sešijeme ocas a stehy utáhneme.
6. Položíme dva díly křídla lícem do sebe, na jeden díl nažehlíme do středu malý kousek lepení a sešijeme 6 mm od okraje .

Šablona:

oči

(A)

linie pro
ruční šití

pozice
pro poutko

pozice
pro zobák

střih 1 ks
pozice pro knoflík

(C)
zobák
střih 1 ks
řez

(B)

pozice
knoflíku

křídla
střih 2 ks

