
O látce
Předtištěná látka s dinosaurem 
nebo myškou. Ušijte si z jedné 

předlohy pyžamožrouta 
a pexeso.

Ideální kombinace pro začínající švadlenky. Předtištěná půl metru dlouhá látka s roztomilým motivem. 
Výhodné 3v1 - střih, design a látka. Ušijte si z jedné předlohy žrouta pyžámek a textilní pexeso.

Co si z látky můžete ušít
Pyžamožrouta - 14 cm (bez rukou atd.)

Pexeso (10 párů) - 10 cm velikost pro malé ruce ideální

Co potřebujete k výrobě
Látku na zadní části pexesa a látku na zadní a vnitřní část pyžamožrouta

filc na zuby (nemusí být), duté vlákno na měkkčího pyžamožrouta (není nutné)
vlizelín na podžehlení pexesa a přední části pyžamožrouta, šnůrka na zavěšení.

Podrobný foto postup šití všech částí naleznete na FB stránce a na webu: 
www.fb.com/cobududneskasit | www.cobududneskasit.cz

specifikace
Atest pro děti do 3 let/

oeko-tex® - standard 100. 
Digitální tisk v ČR. 

Praní na 40°.
Rozměr: 150 x 50 cm

100% Bavlna
Gramáž - 145 GS

žrout i



Návod Na ušití

Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. Děkujeme.

Přední části obkreslíme na 
další látku a tu přežehlíme 
vlizelínem. Našijeme zip. 
(podrobnější postup najdete 
na webu)

Zuby našíváme jen na vnitřní 
látku, tu vrchni si takto 
rozložíme.

Všechny menší části seši-
jeme a vyplňíme. Zip si 
musíme otevřít do půlky 
a zabezpečíme klipem 
a ruce a uši takto položíme.

Potom vrstvíme vnější zadní 
látku (rubem nahoru).

Celé našpendlíme a pomalu 
sešíváme všechny vrtsvy k 
sobě. Přes zip doporučuju 
ruční pohon stroje. Pak vše 
obstřihneme a začistíme 
cikcak stehem.

Vatelín (obstřihneme ho 
o cca 2 cm menší než je 
pyžamožrout, aby se vám 
lépe šilo.

Otočíme skrz zip a hurá je tu 
pyžamožrut.

Nakonec lícovou stranou 
nahoru látku, která bude 
vnitřní část.

Hotovo! Návod na pexeso 
najdete na webu. Pexeso 
můžete skladovat i v bříšku 
pyžamožrouta.
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