Had a pejsek proti průvanu
přeloženo a následně upraveno a doplněno z anglické stránky http://crafttutorials.net

Zima pro některé z nás znamená nepříjemný průvan z oken nebo ze dveří. Samozřejmě je možné
si koupit hezké vycpávky proti průvanu i v obchodě. Když si ale vyrobíme vlastní, budeme z nich
mít určitě větší radost. Vycpávky jsou jednoduché na výrobu – děti je mohou vyrobit například ve
škole, nebo je mohou vyrobit maminky s dětmi doma a dát je jako dárek například prarodičům.
Nemusíte zůstat pouze u pejska a hada, můžete vyrobit daleko více zvířátek.
Pomůcky:
HAD


Pruhované punčocháče



Rýže (nevařená – asi přes 2 kg)



Jehla a nit



Lepidlo na látku



plsť



očička – můžete si je i vyrobit ale dají se koupit



nůžky

PEJSEK
to stejné jako na hada a dále:


knoflík



starý pásek nebo nějakou stužku místo obojku



kancelářské sponky

Postup:
HAD

1) Ustřihněte jednu nohavici punčocháčů a naplňte rýží – nejlepší je použít například starý
kelímek s ustřiženým dnem jako trychtýř, aby se vám rýže nesypala všude.

2) Na obrázku vidíte ocas hada – punčošku takto na konci sešijte.
3) Nalepte očička
4) Nakonec přišijte jazýček
PEJSEK:

1) Ustřihněte jednu nohavici z dámských punčocháčů – naplňte ji nevařenou rýží a na konci si
nechte dostatek místa, abyste udělali pevný uzel.

2) Na ocas – vystřihněte z plsti trojúhelník – cca 7x 16 cm - naneste na něj lepidlo přilepte na
uzel, který jste udělali.

3) Připevněte kancelářskými svorkami – nechte uschnout.

4) Přilepte očička.
Připevněte uši – každé přes hlavu jak je na obrázku a poté přišijte. Tímto způsobem nepůjdou
vidět stehy až ouško otočíte.
Poté přišijte nos z knoflíku – na obrázku je použit zajímavý trojúhelníkový knoflík.
Nezapomeňte na obojek – můžete ho vyrobit ze starého pásku nebo uvázat pejskovi jednoduše
hezkou mašličku.

Další fotografie:
Zdroj: engagingtoddleractivities.wordpress.com a další
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