Zrób to sam!

SZOPKA PRZYTULANKA
Informacje podstawowe:
czas: 2-3 godz.
trudność: ***
koszt: **
wiek: dD
Legenda:
trudność: * – bardzo łatwe, ** – łatwe, *** – dość trudne
koszt: * – do 10 zł, ** – 10-30 zł, *** – powyżej 30 zł
wiek: d – do wykonania samodzielnego przez dzieci,
dD – do wykonania przez dzieci z pomocą dorosłego,
D – dla osób dorosłych

Lista materiałów:
przygotuj

gdzie kupić

podpowiedzi



filc w arkuszach A4
– 1 biały, 2 kolorowe

sklepy dla
plastyków



kawałek tkaniny
– ok. 20 x 30 cm

sklepy z tkaninami Tanie kawałki tkanin



watolina – ok. 1 m²

sklepy z tkaninami, Watolinę można
zastąpić kawałkami
pasmanterie

można kupić również
w sklepach z używaną
odzieżą.
W niektórych sklepach
sprzedawane są kawałki
tkanin o wymiarach ok.
50 x 55 cm zwane
tłustymi ćwiartkami
(fat quarter, FQ).

tkanin.



nici w kolorze
dopasowanym do tkanin



mulina lub kordonek



igła lub maszyna do szycia



koronki



guziki



wstążka – dł. ok. 10 cm



nożyce krawieckie

pasmanterie

Wykonanie krok po kroku:
Krok 1

Wytnij z białego filcu podstawę szopki i trzy wieże.

Krok 2

Z kolorowego filcu wytnij trzy bramy i przyfastryguj
do podstawy szopki.

Krok 3

Przyszyj okna z kawałków filcu i/lub guzików.

Krok 4

Wyhaftuj, wyszyj lub doszyj kolejne elementy fasady,
np. kolumny, balkony, zdobienia.

Krok 5

Przyszyj okna z filcu i/lub guzików na wieżach.
Wyhaftuj, wyszyj lub doszyj kolejne elementy wież,
np. zegar.

Krok 6

Gotowe elementy z filcu (podstawa szopki, wieże)
przyłóż do tkaniny, obrysuj je i wytnij.

Krok 7

Złóż wstążkę na pół i przypnij do szczytu wieży
środkowej tak, aby w trakcie zszywania wieży z tkaniną
wstążka pozostała wewnątrz.

Krok 8

Złóż fasadę wieży środkowej z kawałkiem tkaniny
prawymi stronami i zszyj, zostawiając niewielki otwór.

Krok 9

Wywiń na drugą stronę i wypełnij watoliną lub
skrawkami tkanin.

Krok 10

Zszyj, wywiń i wypełnij watoliną pozostałe wieże.

Krok 11

Przyłóż gotowe wieże do podstawy szopki tak, aby
w trakcie zszywania podstawy z tkaniną wieże
pozostały wewnątrz. Zszyj, wywiń i wypełnij jak
poprzednio. Zaszyj otwór.
Gotowe!

Więcej pomysłów:
Szopkę możesz urozmaicić poprzez:
- użycie kanwy do haftu krzyżykowego i wyhaftowanie fasady,
- wypełnienie siankiem zamiast watoliną,
- użycie dekoracyjnych materiałów – cekinów, koralików, koronek.
W podobny sposób możesz uszyć inne przytulanki inspirowane
architekturą. Stwórz całe miasto!

