POLŠTÁŘ
S ČERTEM
VELIKOST: 40 x 40 cm
SPOTŘEBA: 0,45 m/140 cm š. červené látky
s puntíky, 32 x 32 cm lososového plátna,
kousek červeného a oranžového, oranžového se čtverečky, slabý vatelín, 1,60 m
oranžového šikmého proužku a 0,25 m
červeného, 2,70 m bílé stužky š. 1 cm
a 0,25 m červené š. 0,8 cm, 1,10 m červené
a 0,30 m oranžové hadovky, červená a vínová vyšívací bavlnka, zlato vínová příze,
háček, barvy na látku, štětec, prádlová
guma
TECHNIKA: aplikace, přední steh, malba
na látku
Z puntíkované látky nastříháme přední díl 40
x 40 cm, 2x zadní díl 30 x 40 cm a podle předlohy A pytel (POZOR, horní šíře je minimálně
shodná s nejširším bodem základny), z ostatních látek nastříháme tělo, ocas a hlavu čerta, vše s přídavky 1 – 1,5 cm na švy, u horního
okraje pytle 4 cm. Horní okraj založíme 4 cm
do rubu, podehneme a prošijeme tunýlek. Tu-

nýlkem provlékneme gumu, stáhneme, okraje
pytle založíme a našijeme ho na lososový díl.
Tělíčko a ocas podložíme vatelínem, našijeme
vzorované díly, přišijeme hadovky a vyšijeme
bavlnkou předním stehem. Šikmý přeložený
proužek sešijeme, na ruce a nohy nastříháme
kousky 12 a 10 cm dlouhé, na koncích zavážeme uzlík. Okraje ocasu založíme a přišijeme
ho na lososový díl. Založíme okraje tělíčka,
vložíme ruce, nohy a tělíčko přišijeme. Z přeloženého červeného proužku vytvarujeme
rohy a přišijeme je předním stehem. Na hlavu
namalujeme obličej. Po zaschnutí podložíme
vatelínem, okraje založíme a hlavu přišijeme.
Z příze uháčkujeme několik krátkých řetízků na
vlásky, které přišijeme na hlavu mezi rohy. Pod
krk přišijeme mašličku ze stužky. Lososový díl
podložíme vatelínem, rohy zastřihneme a po
obvodu 1,5 cm od okraje prošijeme předním
stehem. Díl začistíme šikmým proužkem a současně přišijeme na přední díl polštáře. Po obvodu polštáře přišijeme za jeden kraj stužky, do
rohů přišijeme 25 cm dlouhé mašličky. Okraje
zadních dílů 2x podehneme a prošijeme. Díly
položíme přes sebe, lícem na líc předního, sešijeme, obrátíme a zavážeme mašličky.
PŘEDLOHA: A

50%

Předlohu zvětšete na 200 %

POLŠTÁŘ
S ANDĚLEM
VELIKOST: 40 x 40 cm
SPOTŘEBA: 0,45 m/140 cm š. modrobílé
kostičkované látky, 32 x 32 cm bleděmodrého plátna, kousek modrého, bílého
a modrého se vzorem, slabý vatelín,
0,75 m bílé krajky š. 1,2 cm, 0,40 m bílého
šikmého proužku a 1,20 m bleděmodrého,
3,5 m bleděmodré stužky š. 0,6 cm, modrá
vyšívací bavlnka, stříbrná a modro stříbrná háčkovací příze, háček, ﬂitry, modrá
skleněná hvězda, barvy na látku, štětec,
prádlová guma
TECHNIKA: aplikace, přední steh, malba
na látku

Z kostičkované látky nastříháme přední díl 40
x 40 cm, 2x zadní díl 30 x 40 cm, podle předlohy B pytel (POZOR, horní šíře je minimálně
shodná se základnou) a 3,5 cm široký proužek na podložení výšivky, z ostatních látek
šaty, křídla a hlavu, vše s přídavky 1 cm na
švy, u horního okraje pytle 3 cm. Proužek na
podložení výšivky podložíme vatelínem, okraje založíme a proužek našijeme na rub pytle.
Podle předlohy vyšijeme předním stehem.
Dále postupujeme jako u polštáře s čertem.
Přišijeme podložená a vyšitá křídla, současně přišijeme naskládanou krajku. Přišijeme
vatelínem podložené šaty s přišitými barevnými díly, našitými krajkami a stužkami, všijeme
nohy a ruce, které za uzlík přišijeme u kraje
pytle. Přišijeme hlavu s namalovaným obličejem, uháčkované vlásky, na které našijeme
ﬂitry a hvězdu. Dále pokračujeme stejným
způsobem jako u polštáře s čertem.
PŘEDLOHA: B

Předlohu zvětšete na 200 %

MIKULÁŠSKÝ
POLŠTÁŘ
VELIKOST: 57 x 57 cm
SPOTŘEBA: 0,60 m/140 cm š. žluté
látky, slabý vatelín, 0,40 m/140 cm
š. černého plátna, kousek bílého,
lososového, oranžového s kostičkami, červeného se zlatými
hvězdami a režného, bílá vyšívaná látka, 0,15 m silné bílé krajky
š. 5,5 cm, 0,30 m žlutého, 0,25 m oranžového
a 0,65 m světle červeného šikmého proužku,
0,70 m červené stužky š. 0,6 cm a 3,5 m
červené š. 1 cm, zlatá, stříbrná a zlato
vínová příze, háček, bílá vyšívací bavlnka,
barvy na látku, štětec, prádlová guma,
malé a velké zlaté hvězdičky, zlaté ﬂitry,
skleněná zlatá hvězda
TECHNIKA: aplikace, přední steh, malba
na látku

Ze žluté látky nastříháme
přední díl 57 x 57 cm, 2x
zadní díl 45 x 57 cm, z černého plátna díl 40 x 40 cm
se zaoblenými rohy, podle předlohy C díly čerta,
Mikuláše a anděla, vše
s přídavky 1 – 1,5 cm na
švy. U horního okraje těla
anděla a čerta přidáme
3 cm. Na hlavičky namalujeme obličej, necháme
uschnout, okraje založíme a hlavičky přišijeme
na černý díl. Čertovi současně všijeme rohy.
Tělíčka tvoří pytlíčky na nadílku (POZOR, jejich
horní šíře musí být minimálně tak široká, jako
základna). Na plášť a mitru Mikuláše našijeme ze žlutého přeloženého proužku kříž. Mezi
bílé díly všijeme krajku. Lícem na rub bílého
dílu přiložíme červený, horní okraj sešijeme,
červený díl obrátíme na líc a prošijeme tunýlek. Tunýlkem provlékneme gumu, stáhneme,

okraje založíme a plášť přišijeme na černý
díl. Současně všijeme ruce z proužku lososové
látky, přišijeme hvězdičky. Na tělo čerta našijeme podle předlohy stužky. Na šaty anděla
přišijeme vyšívané proužky, bavlnkou předním
stehem je vyšijeme a přišijeme hvězdičky. Horní okraje založíme, prošijeme, tunýlkem provlékneme gumu a stáhneme. Šaty a tělo čerta
přišijeme na černý díl. Současně všijeme ruce
ze sešitého šikmého proužku, andělovi sešitá,
vatelínem podložená křídla. Z přízí uháčkujeme krátké řetízky na vlásky. Čertovi a andělovi
vlásky přišijeme, andělovi je dozdobíme ﬂitry
a přišijeme hvězdu. Na hlavu Mikuláše přišijeme mitru s vloženými vlasy. Černý díl podložíme vatelínem, přišijeme hvězdičky, okraje
začistíme šikmým proužkem z černé látky
a přišijeme na přední díl polštáře. Na přední
díl přišijeme 6 cm od okrajů červenou stužku
a polštář dokončíme stejným způsobem jako
polštář s čertem.
PŘEDLOHA: C
Předlohu

zvětšete
na 200 %

