


Izdelava uhljev in šap

Sestavljanje trupa

Gobček končate tako, da v 
zgoraj prikazanem zaporedju 
ponavljate korak, prikazan na 
sliki D18.

Ko je gobček končan, naredite 
vozel in odrežite preostalo 
volno. Medvedek ima zdaj 
obraz, ki naj bi bil videti takole.

Majhna temno rjava ovalna 
koščka filca prilepite na 
medvedkova uhlja. Uporabite 
obojestranski lepilni trak.

Ko je križec končan, naredite 
zadaj vozel in odrežite 
preostanek volne. Ponovite 
postopek še na drugi šapi.

Vzemite drugo polovico 
medvedka. Noge naredite 
tako, da ponovite prejšnji 
postopek na medvedkovi 
hrbtni strani. Tokrat uporabite 
rjava ovalna koščka filca in 
svetlo rjavo volno.

Obe polovici medvedka sta 
zdaj videti taki.

Vsakič ovijte volno okrog 
šivanke, kot kaže slika.

Povlecite do konca in naredili 
ste zančni vbod.

Postopek ponavljajte okrog 
celotnega medvedka.

Ponavljajte korake D33–D35, 
da boste obšili celega 
medvedka. Če bi radi izdelali 
bolj barvitega medvedka, lahko 
uporabite volne različnih barv.

To storite tako, da potisnete 
šivanko v notranjost 
medvedka.

Nato razprite obe polovici.

Ovijte volno dvakrat okrog 
šivanke (kot na sliki D13) in 
naredite vozel.

Odrežite ostanek volne. Sedaj začnite z drugo barvo. 
Nadaljujte z zančnimi vbodi 
okrog celotnega medvedka do 
vratu na drugi strani. Tam se 
ustavite!

Medvedka napolnite z ostanki 
volne.

Polnilo potisnite v 
medvedkove šape in trup s 
topim predmetom, na primer 
konico pisala.

Sešijte še preostali del 
medvedkove glave. Na koncu 
naredite vozel. Skrijte ga tako, 
da ga s šivanko potisnete v 
medvedka.

Na šapo prilepite modro 
blazinico.

V šivanko vdenite roza volno, 
dolgo 20 cm, in naredite šiv čez 
modro blazinico, od luknje M do 
luknje N, kot je prikazano na sliki.

Šivanko povlecite skozi luknjo 
O in jo vdenite v luknjo P.

V šivanko vdenite 70 cm dolg 
kos volne. Povlecite šivanko 
tako, da bo krajši konec niti 
dolg približno 15 cm. Na 
daljšem koncu naredite vozel.

Oba dela medvedka držite 
skupaj. Šivanko vdenite skozi 
luknjo na začetku medvedk-
ovega uhlja na zadnjem delu. 
Volno povlecite do vozla.

Šivanko vdenite od zadaj skozi 
isto luknjo in nadaljujte skozi 
ustrezno luknjo na sprednjem 
delu.

Narahlo povlecite šivanko. 
Zadaj se bo naredila zanka. 
Preden zategnete šiv, 
vtaknite šivanko v to zanko.

Zdaj potegnite nit do konca. 
Naredili ste osnovni šiv kot na 
sliki.

Okrog medvedkovega uhlja 
naredite zančni vbod, tako da 
vdenete šivanko od zadaj v 
naslednjo luknjo.
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Poimenujte medvedka! 
Napišite njegovo ali njeno 
ime na etiketo.

Etiketo prepognite in jo 
poravnajte z luknjama na 
zadnji strani medvedkove 
noge.

Z malo domišljije lahko medvedka še polepšate. Iz rumenega filca mu 
lahko izdelate torbico. Oba dela povežite s tehniko
zančnih vbodov. Iz filca različnih barv lahko izrežete različne oblike, 
gumbe ali črke in jih prilepite na medvedka.

Na nogo jo prišijte s kratkim 
kosom volne.

Zavozlajte prosta konca volne 
in ju odrežite. Medvedek je 
končan!
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VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge ali vprašanja, ali 
če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 
1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: 
e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM


