Maskota pro dobrý spánek
přece potřebuje každý. No ne?!

Krásné sny!

Sníček

Sníček

Jak Sníček na svět přišel? Příběhy o tom se sice různí, jedno je však
jisté: Sníček napomáhá lepšímu spánku a odhání noční můry.
Podoba takového Sníčka je různorodá. Na základě své kresby si
Sníčka můžete zvěčnit i vy doma. Maskota pro dobrý spánek přece
potřebuje každý. No ne?!

Co budete potřebovat: papír, pastelky, staré tričko nebo zbytky látek, vatu, nebo náplň ze starého polštáře, nůžky, jehlu a nit,
knoflíky, nebo různá jiná zdobítká.
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Nejprve musíte Sníčka
vymyslet a nakreslit. Budete potřebovat
nápad, papír a pastelky.
Tak hurá do toho!

Jakmile je kresba hotová,
vyštrachejte ze dna skříně staré tričko
nebo zbytky látek v barvě, kterou jste Sníčkovi dali na papíře. Přeložte
látku tak, abyste ji měli dvojitou a na látku nakreslete obrys Sníčka (může
být o malinko vetší, protože se šitím krapet scvrkne). Obě látky najednou
vystřihneme, aby nám zůstaly dva stejné kusy.
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Látku máme vystřiženou a můžeme se pustit do šití. Jen pozor! Je zapotřebí
oba kusy látky k sobě otočit na ruby, což znamená vrchní stranou dovnitř, tedy
k sobě. A teď můžeš šít, opatrně, ať se nepíchneš! Sešijeme Sníčka tak, že mu
vespod necháme asi 3 cm nesešité. Zde nám zůstane díra na naplnění a také na otočení
zpět na líc. To sešité, tedy šev už neuvidíme, ten zůstane uvnitř.

Krásné sny!

4.
Aby náš sníček dostal objem – tvar, musíme ho naplnit, třeba starým vnitřkem
z polštáře, nebo vatou, klidně zbytky látek, nebo pohankou, rýží – zkrátka
čímkoliv, co budete mít po ruce. K plnění a řádnému napěchování Sníčka vám
může pomoci třeba pastelka. Máme naplněno, sláva!
A teď můžeme Sníčka zašít i zespod.
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GAMPA G01—2020 – www.gmpardubice.cz

Nyní přišel správný čas na to se pořádně vyřádit. Sníčka
dozdobte podle vaší předlohy – kresby, jak potřebujete.

