
O látce
Předtištěná látka s motivem 

kamaráda na mazlení. Ušijte si 
metr velkého plyšáka. Ideální 

parťák do velké postele a 
vtipný dárek pro každého 

prcka.

Ideální kombinace pro začínající švadlenky. Předtištěná půl metru dlouhá látka s roztomilým motivem kamaráda 
na mazlení. Výhodné 3v1 - střih, design a látka. Ušijte si obřího plyšáka.

Co si z látky můžete ušít
Obřího metr vysokého kámoše

Co potřebujete k výrobě
látku na zadní část těla a nohou, výplňový materiál - vatelínové kuličky

V balíčku najdete i kousek zlatého nebo stříbrného úpletu. Jedná se o úplet 95% Polyester + 5% Elastan.
Díky složení nemá certifikaci pro děti do 3 let, je tedy na vašem uvážení, zda jej použijete.

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
Atest pro děti do 3 let/

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

Praní na 40°
Rozměr: 150 x 100 cm

100% Bavlna
Gramáž - 150 g

Kamarád 
jaKo hrom



Všechny části si vystřihneme. 
Nohy a tělo obkreslíme na ji-
nou látku. Růžky nebo korunku 
si nakreslíme na papír a poté 
dvakrát na lesklou látku.

Růžky/korunu sešijeme zlatou 
stranou dovnitř a prostříháme 
rohy a kulaté části pro snadné 
otáčení.

Uši si můžete vyplnit vatelí-
nem nebo podžehlit vlizelí-
nem.

Nohy a uši sešijeme rubovou 
stranou nahoru. Necháme 
si spodní část volnou na 
otáčení. Prostříháme okraje.

Vezmeme si zadní část těla  
a našpendlíme si takto uši. 
Pokud si netroufáte, můžete 
tyto části nejdříve našít na 
hlavu a až pak přišít zadní 
část.

Nohy mají zadní část z 2.  
látky. Otočíme pomocí 
ařečky a přežehlíme (lesklou 
látku ne).

Horní packy tímto způsobem. 
Já u tohoto velkého raději 
udělám značky, kde chci 
všechno mít a až při šití si 
dávam části do stroje. Zkuste 
co vám vyhovuje víc. 

Vatelínem vyplníme nohy  
a růžky/korunku. Prošijeme si 
konce. Uši také přeložíme a 
sešijeme konce.

Necháme si otvor velký na 
ruku a opatrně všechno 
přetočíme. Vyplníme vatelí-
nem a zašijeme ručním ste-
hem. Kámoš je hotov!

1

4

7

2

5

8

3

6

9

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.


