
O látce
Předtištěná látka na ušití 
2 kousátek pro miminka. 

Součástí balení jsou i 2 bukové 
kroužky (nelakované přírodní).

Ušaté kousátko je nejlepší kamarád pro miminko, které trápí zuby. 
Dásně svědí, bolí a miminko slintá a zkouší kousat vše včetně své ručičky. 

Dejte mu do ní tohohle ušatce a máte vystaráno. Dřevo působí antibakteriálně a je mnohem lepší než plasty. 
Uši můžete snadno vyvléknout, vyprat a opět navléknout.

Co si z látky můžete ušít
dvě ušatá kousátka

Co potřebujete k výrobě
Zbytky látek na zadní stranu kousátek. Pokud budete používat slabou látku (plátno apod.) můžete kousátka zpevnit 

slabým vatelínem). Můžete doplnit o šustící části, zašít do ouška chrastítko apod.

Výrobce: Jitka Čechová | Zázvorková 2005/10 Praha 5, 155 00
IČ: 74750933 | DIČ: CZ8662050397

www.ababu.cz

Podívej se na moje kamarády na facebooku a instagramu:
/ababucz #ababu

specifikace
Digitální tisk z ČR

Praní na 40° (bez kroužků!)
Rozměr: 25 x 50 cm

100% bavlněné plátno
Gramáž - 150 g

kousací 
dvojka



Návod Na ušití

Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. 
Nepoužívejte prosím látku ani hotový výrobek ke komerčním účelu. Děkujeme.

Připravíme si látky na zadní 
stranu. Beránek nebo jiné sil-
né látky nepotřebují vatelín.

Pokud použijeme plátno, 
je lepší jej vypodložit ještě 
vatelínem, aby kousátko 
hezky drželo. Vše vystříháme 
a našpendlíme.

Na kousátku jsou dvě čárky. 
Mezi těmito značkami bude 
mezera. Sešijeme dokola.

Kulaté tvary prostříháme a 
špičky ustřihneme. Bude se 
nám lépe otáčet.

A jdeme na motání na  
kroužek. Zkuste vyřešit tento 
rébus ...

Pomocí vařečky protočíme, 
nejdříve jednu stranu a poté 
stejným způsobem druhou.

Pokud budou uši už moc 
oslintané, stačí je vymotat, 
vyprat na 30 a znovu namo-
tat. Kroužek stačí opláchnout.

Otočená kousátka vyžehlíme 
a sešijeme otvor. Pozor 
beránek a další umělé ma-
teriály žehlíme přes látku.

Jedno si můžete nechat a 
druhé zabalit do původní 
krabičky a darovat :)
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