Bagoly – csillámos szemekkel
„Kulcstartónak, kabalának, ajándékba…”
„Könnyen elkészíthetı, mutatós darab”
Maradék textilbıl s pár szem gyöngybıl gyorsan
elkészítheted.
Kézmőves foglalkozások egyik népszerő darabja.

Szükséges anyagok:






11 x 9 cm-es darab bármilyen textilbıl,
8 x 7 cm-es a másikhoz illı, de más színő textildarab
2 db gyöngy és 2 db flitter
Egy darabka filc a csırnek (de az sem baj, ha nincs)
tő, cérna, olló.
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Elkészítés:
A mellékelt sablon alapján vágd ki a két téglalapból a bagoly
hátát és hasát. Ahogyan a képen látod, a színeit összefordítva
varrd össze az egyik oldalát. (1.)
A másik oldalát is varrd össze úgy, hogy az aljától kezd és a
fennmaradó hosszabb részt is varrd össze a hátának az
anyagából. Ez a rész lesz majd a bagoly csıre. (2.)
Fordítsd ki a testet, és a még nyitott részén a nyílást hajtsd
vissza kb 0,5 cm-re és az elızı varrásra merılegesen
fércöltéssel varrd körbe a nyílást úgy, hogy utána a nyílást
össze tudd majd húzni. Ügyelj arra, hogy a cérna elejét
rögzítsd. (3.)
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Tőzd vissza a leendı csırét (ezt nyugodtan megteheted a
varrótővel is, így legalább nem lesz útban, amíg kitömöd a
bagoly hasát. (4.)
Flízzel, vagy vattával tömd ki a bagoly hasát (5.), majd húzd
össze a cérnát és varrd össze a nyílásnál. (6., 7.)
A tőt – miután az aljánál elvarrod, a cérna elvágása nélkül
nyugodtan felvezetheted a bagoly csıréhez a testen keresztül.
Ott elbújtatva varrd a csırt a hasához. (8.) Egy kisebb
filcdarabot odaöltve még látványosabbá teheted a madár
csırét.
www.eszterkezimunka.hu

Minden jog fenntartva!

4.

5.
eszter@eszterkezimunka.hu

Most már csak a bagoly szemeit kell felvarrni a csıre mellé.
Azért, hogy még mutatósabb legyen, ide varrhatsz a szemnek
való gyöngy alá flittert, vagy egy-egy darab filcet is. (9.)
A szemek felvarrása után már készen is van a bagoly. (10.)
Használhatód kulcstartónak, játéknak, kabalának,
készíthetsz belıle akár egy egész csapatot is.

6.
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Az alábbi két sablont használhatod a bagoly elkészítéséhez.
(A méretarányos rajzhoz nagyítsd a lapot A4-es méretőre!)
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Jó szórakozást kívánok!
Kíváncsi vagyok, elkészítetted-e a saját baglyodat. Örülnék, ha beszámolnál róla akár
leírásban, akár egy fotóval. Beszámolódat ide küld: eszter@eszterkezimunka.hu

Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?
Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen
találsz képeket és információkat.
Mond el Te is véleményedet a www.eszterkezimunka.hu/blog
alatt, és itt elolvashatod mások hozzászólásait is.

Következı találkozásunkig pedig kellemes öltögetést
kívánok!
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