


Panel - MC-Pipina-0001-P - 1ks
Výplň - Duté vlákno

1. Na rubovej strane panelu si 
vyznačíme čiary  pre otvory  
(obr.1 a 2). Na lícnej strane sú oz-
načené žltou farbou.  Tieto miesta 
ostanú neprešité.

4. Prišijeme k sebe oba diely hlavičky. 
Miesta pre vrkoče a krk neprešijeme. 
Cez krčný otvor hlavičku prevrátime 
na lícnu stranu a všetky tieto časti vy-
plníme dutým vláknom.

2. Jednotlivé dieliky z panelu vystrih-
neme po červenej čiare (obr.3), ako 
je uvedené v návode na paneli. 
Vystrihnuté dieliky položíme na seba 
lícom k lícu (obr.4).

Poznámka - Vpravo vidno (obr.5), 
že sú všetky oblúky zastrihnuté. Je to 
dôležité,  aby  boli po prevrátení a vy-
plnení oblé časti pekne vyhladené. 
Toto zastrihávanie robím na každej 
časti v miestach, kde sú oblúčiky. 
Čím  ostrejší  oblúk,  tým  hustejšie  
zastrihujem. 

3. Ako prvé ušijeme vrkoče (obr.5). 
Šijeme po obvode na šírku pätky 
(0,75cm) od okraja. Začneme od  
miesta  vyznačeného  pre  otvor a 
ukončíme šitie pred vyznačeným 
miestom. Dĺžku stehu nastavíme na 
šijacom stroji na minimum (v mojom 
prípade 1.0), aby boli oblúčiky po 
prevrátení hladké. 
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https://www.gitart-hm.com/MC-Pipina-0001-P-d2474.htm
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5.  Prišijeme aj ostatné dieliky otočené k sebe lícom k lícu na šírku pätky krátkym stehom 
(obr.7). Nesmieme zabudnúť na otvory, tie pri šití necháme voľné. Zastrihneme pri každom 
oblúčiku a v rohoch. Kde je ostrejší oblúčik, zastrihneme hustejšie.  
Ako prvé vyplníme ušká - malinkým množstvom dutého vlákna a prešijeme po okraji tváričky 
(obr.8). Potom vyplníme hlavičku a vrkoče. Hlavičku vyplníme len mierne, aby sa nám do 
bočných otvorov vložili vrkoče jednoduchšie (obr.9). Vrkoče prišijeme ručne skrytým (ma-
tracovým) stehom. Hore je ľavý vrkoč už vložený do otvoru a prišitý. Rovnako postupujeme 
aj pri pravom vrkoči.   

6.  Prevrátime všetky ušité dieliky na lícnu stranu (obr.10). 
Poznámka - Na prevrátenie používam čínsku paličku (obr.11). Vynikajúco pomáha pri ten-
kých nohách postavičiek, je dostatočne dlhá a pevná. Za pár sekúnd už vytŕča špička 
topánočky (obr.12). 

Poznámka - Mám prišité oba vrkoče, môžem doplniť duté vlákno do hlavičky.

7. Vyplníme všetky dieliky dutým vláknom a postupne ich prišijeme skrytým stehom k telíčku.  
Začíname hlavičkou. Krk vložíme do hlavičky a ručne prišijeme.
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Poznámka - Krk je zámerne dlhý, aby sme mohli jeho väčšiu časť vložiť do otvoru, čím 
zabránime padaniu hlavičky.
8. Nožičky tiež vložíme do otvorov, ktoré sme nechali neprešité a ručne prišijeme. Môžeme 
ich vytočiť smerom dopredu, ale možu byť aj smerom von (veď je to bláznivá Pippina).
Rúčky našívame na telíčko zboku a preto otvor, cez ktorý sme vypĺňali, ručne zašijeme 
skrytým stehom.
Poznámka -  Celý postup vypĺňania a prišívania jednotlivých dielikov je zobrazený v návode, 
stačí kliknúť na odkaz  - Sasko-foto-navod.pdf. 
9.  Posledné, čo potrebujeme ušiť, sú kvietky na vrkoče. Môžeme ich spraviť dvomi spôsob-
mi. Prvý je jednoduchší - položíme na seba dva kruhy rovnakjej farby, prešijeme po obvode, 
nezabudneme vynechať otvor na prevrátenie. Prevrátime na lícnu stranu a cez otvor vy-
plníme malým množstvom dutého vlákna. Otvor zašijeme skrytým stehom a kvietok v tvare 
kruhu ručne prišijeme na vrkoč.

https://www.gitart-hm.com/fotky38738/Sasko-foto-navod.pdf
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11.  Z ružovej látky si vyrežeme dva malé obdĺžniky - cca 6 x 4 cm, položíme na seba lícom k 
lícu a presijeme dlhým stehom na šírku pätky od okraja. Šev rozžehlíme do strán (obr.13). Na 
kvietok, vystrihnutý z panelu, nakreslíme z rubovej strany požadovaný tvar (obr.14). 

12.  Kvietok položíme na pripravenú látku tak, aby spoj prechádzal jeho stredom. Prešijeme 
celý tvar po vyznačenej čiare krátkym stehom (obr.15). 

13. Uvoľníme otvor pre prevrátenie kvietku a vyplnenie, pomôžeme si páratkom (obr.16). 
Kvietok obstrihneme a okraje pozastrihujeme, aby sme dosiahli pekné oblúčiky (obr.17). 
Prevrátime na lícnu stranu a cez otvor vyplníme malým množstvom dutého vlákna (obr.18).  

14. Otvor zašijeme ručne skrytým stehom (obr.19).  Aby sme dosiahli 3D efekt lupienkov, 
prešijeme ich na šijacom stroji od stredu ku okrajom (obr.20).  Dokončený kvietok (obr.21)
ručne prišijeme Pippi na vrkoč. Rovnako postupujeme pri šití tyrkysového kvietku. 

Poznámka - Druhý spôsob je trošku náročnejší, ale efekt stojí za to.  Navyše budeme potre-
bovať kúsky látok, ktorých farba má podobný odtieň ako naše kvietky. 

Poznámka  -  Vytvorila  som  šablónku  pre  uľahčenie  práce,  môžete  si   ju  stiahnuť  -  
Šablona-Kvet.pdf. a vytlačiť  v mierke 100%.   Šablónku vystrihneme, položíme na kvietok a 
cez priezračné sklo (napr. okno) prekreslíme na rubovú stranu kvietku.
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PIPPI mám dokončenú. 
Prajem Vám príjemné tvoreníčko ♥

https://www.gitart-hm.com/fotky38738/sablona%20kvet%20Pippi.pdf



