
O látce
Předtištěný střih na látce na 
ušití kravičky. Chlupatá látka 

přímo láká k pomazlení!

limitOvaná 
edice

Látka na ušití kravičky ve tvaru válečku ze semišového materiálu. Chlupatá látka potěší každou ruku i nohu :) Může sloužit 
jako polštářek pro dospělé i děti. Stračenu si určitě zamilujete, už jen proto, že se vám jí podařilo tak skvěle ušít!

Co si z látky můžete ušít?
Kráva s vemínkem 50 x 30 cm

Co potřebujete k výrobě?
Výplň - duté vlákno kuličky cca půl kila (podle toho jak chcete mít váleček tvrdý).

Můžete srolovat i polštář nebo deku a našít zip na břicho.

video návod: http://www.youtube.com/c/AbAbu

Výrobce: Jitka Čechová | Šmeralova 6, Praha 7, 170 00
IČ: 74750933 | DIČ: CZ8662050397

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

specifikace
Digitální tisk na Slovensku

Praní na 40°
Rozměr: 150 x 50 cm

100% Polyester
Gramáž - 260 GS

stračena



návod na ušití
Před šitím mrkněte na videonávod: http://www.youtube.com/c/ABABU  

(na přední straně najdete Qr kód - stačí na něj zamířit fotoaparátem mobilu)

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.

Vystříháme si všechny části. 
Světlý okraj je přídavek na 
švy, který tam necháme.

Všechny uši, nohy a ocásek 
si sešijeme a nastříháme, 
aby se lépe otáčelo. Hlavně 
vemínko se musí pořádně 
nastřihnout.

Všechny části otočíme, nohy 
a vemínko naplníme vatelí-
nem a sešijeme na konci. 
Nějakou tužkou pořádně 
vyplňte i špičky vemínka.

Nejdříve si našijeme nohy, 
ocas a uši na hlavu a zadek. 
Tímto způsobem dokola 
kruhů.

Takto vypadá našpendlený 
celek. Blížíme se do finále! 
Sešijeme strany a otočíme 
vynechaným otvorem 
v břiše nebo zipem.

Tělo si přeložíme a sešijeme 
hranu na břiše. Pozor! Nechte 
si uprostřed otvor (cca 12 
cm) na otáčení. Pokud chcete 
válec na zip, všijeme ho nyní.

Prasátko vyplníme vatelínem 
(cca půl kila), čím víc ho 
vycpete, tím víc bude 
vypadat jako válec :)

Teď si našpendlíme hlavu a 
zadek do těla. Pomůžou nám 
značky. Pozor na nohy a uši. 
Musí být zašpendlené uvnitř.

Pokud nešijeme zip: Skrytým 
stehem zašijeme otvor a vyt-
voříme prasátku menší jizvu 
na břiše. Hotovo! Mazlení 
může začít. 
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