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Na złożonym kawałku tkaniny prawa strona 
do prawej odrysować kontury: tułów x1, 
łapki x2 i nóżki x2 (nie wycinać).

Przeszyć maszyną po narysowanych 
konturach, zostawiając niezaszyte dolne 
części na włożenie wypełniacza.

Wyciąć odszyte elementy w odległości  
ok. 4 mm od szwu.

Przewrócić na prawą stronę i wypełnić 
watą lub ocieplaczem.
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Każdy z nas ma w domu różne kawałki materiałów... 
Można wykorzystać je na inne elementy 
garderoby naszego króliczka. 
Można uszyć też sukienkę, aby powstała 
koleżanka Stefana  – Stefania :)

RADAMożesz użyć nożyczek do 
wywrócenia, przykładając je 

do zaszytego końca np. łapki 
naciągając materiał na ostrza nożyczek.

Ciesz się szyciem królika Stefana podążając za naszymi instrukcjami. 
Zwróć uwagę na RADY – ułatwią Ci stworzenie maskotki, zwłaszcza jeśli szyjesz po raz pierwszy :)
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Uszy odrysować x2, zestawiając tkaninę 
z inną, najlepiej kontrastową, przeszyć 
po narysowanych konturach i wyciąć 
w odległości ok. 4 mm od szwu.

Z kolorowej tkaniny wyciąć nogawki x2, 
szelki x2 i karczek x1. Możesz tak jak ja użyć 
różnych kawałków materiału.

Przewrócić na prawą stronę i zaprasować 
(również możesz użyć nożyczek). Uszy 
doszyć ręcznie do główki królika.

Podwinąć doły spodni i zszyć nogawki 
(szew – 5 mm).
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Przymocować szpilkami nóżki do dolnej 
części tułowia, przeszyć, jednocześnie 
zaszywając pozostawiony wcześniej otwór.

Zakończenie rączek zawinąć do środka 
(materiał na końcu nie będzie się pruł).  
Łapki doszyć ręcznie.5 6
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Ubrać naszego króliczka, długość szelek 
dopasować i doszyć je ręcznie do tyłu 
spodni. (Szelki powinny się krzyżować na 
plecach).

Na końcu wystarczy wyszyć oczka, uśmiech 
i nosek (nosek można zrobić z  kawałka 
czarnego filcu).

Guziczkami przymocować szelki do 
karczka w spodenkach i dopasować je 
zakładkami w pasie.13
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Za każdym razem nie 

musisz obcinać nitki, 

możesz przeciągnąć ją 

wewnątrz główki kontynuując 

wyszywanie drugiego oczka, 

noska czy uśmiechu.

Szelki – materiał złożyć na prawą stroną 
do prawej, przeszyć w odległości 5 mm 
od brzegu, przewrócić na prawą stronę. 
Zaprasować i przestębnować po wierzchu.

Podwinąć boki i górną część karczka 
spodenek, doszyć go do góry spodni.11 12
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