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MÍČEK MOUCHA
VeLikOSt: průměr 20 cm  
SPOtřeBa: 0,35 m/140 cm š. 
petrolejově modrého úpletu, 
20 x 40 cm světle zeleného, 
kousek oranžové látky a světle 
šedé plsti, 1 m modré šňůrky, 
polyesterové kuličkové rouno, 
vatelín, kousek kartonu, barvy 
na látku Seta color od Pébéo, 
voskovky na látku Farbie Fun 
od Pentel arts, štětec

Popis k foto postupu na str. 41
Z petrolejově modrého úpletu na-
stříháme podle předlohy 2x díl 
míče s přídavky 1 cm, 2x sosák 
a z oranžové 1x dílek sosáku 
s přídavky 0,5 cm, ze zelené 2x 
oko a z plsti 2x křídlo bez přídav-
ků – obr. 1. Na dílech míče seši-
jeme záševky. Díly položíme lícem 
na sebe, sešijeme, současně všije-
me podle značek křídla a na pro-
tější straně vynecháme otvor 8 cm. 
K jednomu okraji otvoru přišijeme 

6 nožiček ze šňůrky, dlouhých cca 
13 cm, na koncích uvážeme uzlík. 
Míč otvorem obrátíme. Díly sosáku 
položíme lícem na sebe, sešijeme 
jednu stranu. Díl rozložíme a přiši-
jeme část oranžového dílku – obr. 
2. Kola na oči kousek od okraje 
prošijeme velkým stehem na stro-
ji, nitě trochu stáhneme a okraj 
mírně nařasíme – obr. 3. Oči na-
plníme kuličkovým rounem, okraje 
stáhneme a nitě pevně svážeme 
– obr. 4. Sešijeme druhou stranu 
sosáku a všijeme zbývající rovnou 
stranu oranžového dílku. Do špičky 
sosáku vložíme z kartonu vystřižený 
dílek a sosák vycpeme rounem. 
Míč vycpeme kuličkovým rounem 
a malými nastříhanými kousky va-
telínu – obr. 5. Okraje otvoru založí-
me proti sobě a sešijeme na stroji 
nebo ručně. Označíme si umístění 
očí a oči přišijeme ručně skrytým 
stehem. Mezi oči přišijeme sosák. 
Oči domalujeme barvami na látku 
a voskovkami, vystínujeme sosák, 
na křidélka namalujeme žilky. Bar-

vy a voskovky zafixujeme žehličkou 
podle návodu výrobce. 

a – díl míče  
B – oko  
c – sosák  
D – křídlo
e – díl sosáku 
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