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ANDĚLÍČEK, 
MIKULÁŠ A ČERT
VELIKOST: výška cca 15 – 16 cm 
SPOTŘEBA: bílá, vínová a černá plsť, bílé 
a černé plátno, úplet tělové barvy a bílý; 
bílé a černé ovčí rouno, čisticí drátky do 
dýmky, zlatá barva na textil, černá a čer-
vená pastelka, karton, slabé klacíky na 
metlu, provázek, háček, červená bavlnka, 
dlouhá jehla, zlaté nitě, jehla na vyšívání

ANDĚLÍČEK 
Z ovčího rouna vytvoříme v dlani za po-
moci rolování druhé ruky tvrdou koulič-
ku o obvodu cca 16 cm – obr. 1. Tvrdou 
kouličku zabalíme do obdélníčku bílého 
úletu 15 x 20 cm a zavážeme pevnou nití. 
Snažíme se po celou dobu zabalování 
a zavazování, aby byla koulička stále 
pevná – obr. 2. Z pevné nitě vytvoříme 
dvě očka, která navlékneme na obvod 
hlavičky v linii očí. Vzniklý uzlík musí být 
na pomyslném spánku – obr. 3. Očka 
utáhneme a vzniknou tak dvě půlky – tím 
je oční linie vyvázaná – obr. 4. Zbyly nám 
dva konce. Jeden z nich přetáhneme 
přes temeno hlavy a jehlou vypíchneme 
na straně uzlíku na spánku – obr. 5. Druhý 
konec podvážeme pod bradou a vypích-
neme na straně spánku – obr. 6. Zbylé 
konce vytáhneme v zadní části hlavičky 
a ustřihneme. Neděláme uzlík – obr. 7. 
Z malého množství ovčího rouna udělá-
me kuličku o průměru špendlíkové hlavič-
ky. Poté našijeme jako nosík na vyznače-
né místo – obr. 8. Z úpletu tělové barvy 
ušijeme tunýlek tak, aby byl na hlavičce 
napnutý. Na straně, která přijde na horní 
část hlavičky provedeme nástřih tak, aby 

vznikly 4 stejné díly – obr. 9. Navlékneme 
na hlavičku, šev musí být v zadní části – 
obr. 10. Dva protilehlé díly tělového úple-
tu sešijeme k sobě a k hlavičce – obr. 11. 
To samé uděláme i s dalšími zbylými díly 
– obr. 12. Po zašití všech dílů na hlavičce, 
uvážeme pevnou nití pod krkem a snaží-
me se, aby byl trikot vytažený a netvořily 
se na hlavičce vrásky – obr. 13. Z tělové-
ho úpletu ušijeme tlapičky, které navlék-
neme na konce plyšového drátku obale-
ného ovčím rounem. Drátek přišijeme na 
zadní část krku – obr. 14. Z bílého plátna 
ušijeme košilku. Šev košilky musí být na 
zadní straně části andělíčka. Okraje ru-
kávků stáhneme, podehneme a přišijeme 
na ručičky – obr. 15. Z bílé plsti ušijeme 
šatičky. Díl plsti přeložíme na polovinu, 
vystřihneme přední a zadní díl šatiček vy-
soký 11 cm, spodní okraj 9 cm. Díl se ve 
výšce 7,5 cm od spodního okraje zužuje 
na 5 cm, boční šev od zúžení zaoblíme, 
ramenní šev je na přehybu. Prostřihneme 
malý otvor pro krček a zadní díl středem 
kousek rozstřihneme. Sešijeme boční švy, 
vynecháme otvory pro ruce a obrátíme. 
Navlékneme přes hlavu a ruce – obr. 16. 
Tělíčko naplníme ovčím rounem tak, aby 
byl andělíček pevný a dobře stál – obr. 
17. Dno můžeme zatížit hrstkou rýžových 
zrnek. Na dno tělíčka vložíme z kartonu 
vystřižené kolečko o průměru 5,5 cm pro 
pevnou stabilitu. Okraj tělíčka prošijeme, 
stáhneme a přes stažení přiložíme koleč-
ko z plsti a přišijeme ho – obr. 18. Na 
hlavičce z jemného ovčího rouna ušijeme 
v pruzích vlásky. Pokládáme jeden pruh 
vedle druhého, až pokryjeme celou hla-
vičku – obr. 19. Dále upleteme na kon-
cích jednoho pruhu z ovčího rouna dva 

copánky a našijeme na hlavičku – obr. 
20. Pod krček ustřihneme z plsti kruh 
o průměru 4,5 cm, na jednom místě až do 
středu nastřihneme, nástřih bude na zad-
ní straně tělíčka. Od středu na obě strany 
uděláme nástřihy 1 cm hluboké v místě 
ramen. Navlékneme na krček a na zá-
dech sešijeme. Několika drobnými stehy 
přišijeme okraj límečku na tělíčko. Z plsti 
vystřihneme křídla, která obšijeme smyko-
vacím stehem zlatou nití a přišijeme je na 
záda. Na šatech a límečku vyšijeme zla-
té hvězdičky. Hvězdičku vyšijeme na čelo 
a vlásky převážeme čelenkou zhotovenou 
ze zlaté nitě. Namalujeme oči, pusinku 
a tvářičky.

MIKULÁŠ A ČERT
Tělíčka vyrobíme stejně jako u andělíčka. 
Mikulášovi uděláme z ovčího rouna vla-
sy a vousy. Na mitru nastříháme z vínové 
plsti 2x díl vysoký 8,5 cm, spodní strana 
9,5 cm a plášť dlouhý 9 cm, přední a zad-
ní díl v celku, zadní díl středem nastřihne-
me. Zlatou barvou namalujeme na mitru 
a plášť kříž a po obvodu zlatou linku. 
Plášť navlékneme přes hlavičku, na zá-
dech sešijeme a několika stehy přichytí-
me pod rukama. Mitru sešijeme, obrátíme 
a nasadíme na hlavičku. Na hůl potáhne-
me drátek bílou plstí a ozdobíme zlatou 
barvou.   
Tělo čerta ušijeme z vínové plsti, líme-
ček z černé a košilku z černého plátna. 
Z černého rouna našijeme vlásky, pod 
které připevníme rohy z drátku pošitého 
vínovou plstí. Několik klacíků 11 – 12 cm 
dlouhých svážeme provázkem, vytvoříme 
metlu a z kousků juty vytvoříme pytlík pře-
vázaný provázkem.
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