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PLSTĚNÍ PEJSCI
VELIKOST: 6 – 8 cm výška, 8 – 13 cm délka
SPOTŘEBA: bílé a hnědé ovčí rouno, chlu-
paté drátky na čištění dýmek, plstící jehla 
tenká, střední a silná, vyšší molitan, černé 
skleněné korálky, tenký vlasec, jehla na 
přišití korálků, kleště 
TECHNIKA: plstění jehlou

Dýmkové čističe si vytvarujeme do tvaru 
budoucího zvířátka, snažíme se dodržet 
správné proporce podle fotografie. Ostré 
konečky drátu pomocí kleští ohneme na-
zpět. Už nyní by mělo být přibližně znát, 
jak bude zvířátko vypadat. Správné pro-

porce velice usnadní pozdější práci. Když 
jsme s tvarem spokojeni, dráty narovnáme 
a začneme na molitanu plstit, od končetin. 
Konce obtočíme rounem tak, jako když vy-
rábíme z vaty a špejle čistič do uší. Pevně 
utahujeme a hned několika vpichy silnější 
jehlou zaplstíme. Zbytek tělíčka obtáčíme 
proužky rouna, hodně pevně utahujeme 
a zároveň zaplsťujeme. Stále stačí jen ně-
kolik vpichů tak, aby vše drželo pohroma-
dě. Pokračujeme tak dlouho, dokud není 
základ opravdu pevný, případně ještě při-
dáme pruhy rouna. Zvířátko vezmeme do 
ruky a znovu, tak jako na samém začátku, 
začneme upravovat jeho postoj. Teď už 
stojí na svých nožkách, další plstění probí-

há víceméně v ruce, střední jehlou. Bereme 
kousky rouna a ty postupně připlsťujeme 
tam, kde je potřeba. Musíme dbát na to, 
abychom zvířátko udrželi v jeho budoucím 
postoji a připlsťováním jeho postoj nede-
formovali, ale zpevňovali.  V poslední fázi 
si už hrajeme s detaily, dobarvujeme od-
stíny srsti kousky barevného rouna. Ouška 
si uplstíme zvlášť a k hlavičce je připlstí-
me. Nakonec přišijeme oči (korálky), mů-
žeme i prošít ouška, aby opravdu pevně 
držela. Okolí očí ještě zaplstíme a nejtenčí 
jehlou proplstíme celý povrch tělíčka. Nůž-
kami opatrně odstřihneme trčící chloupky, 
přitom dáváme pozor, abychom nestřihli 
do tělíčka.


