
O látce
Předtištěná látka na výbavičku 
do postýlky. Ušijte si z jedné 

předlohy hnízdečko 
s polštářky, klip na dudlík 

a hračku do postýlky.

Ideální kombinace pro začínající švadlenky. Předtištěná látka s roztomilým motivem zvířátek  
z lesa. Výhodné 3v1 - střih, design a látka. Ušijte si z jedné předlohy 5 produktů ideálních do postýlky.  

Šup s miminkem do opravdového hnízda :)

Co si z látky můžete ušít
Hnízdo pro miminko o rozměru 70 x 100 cm

Hračku do postýlky, Klip na dudlík nebo kousátko
Polštářek s medvídkem a ptáčkem

Co potřebujete k výrobě
1m látky na zadní části, podle výběru látky určíte finální barevné ladění (pohlaví miminka)

3 m šňůrky, stuhy nebo tkalounu (na hnízdo), klip a patentku (na dudlík)
vatelín/duté vlákno v roli, pytel dutého vlákna - kuličky

Podrobný foto postup šití všech částí naleznete na FB stránce a na webu: 
www.fb.com/cobududneskasit | www.cobududneskasit.cz

specifikace
Atest pro děti do 3 let/

oeko-tex® - standard 100. 
Digitální tisk v ČR. 

Praní na 40°.
Rozměr: 150 x 100 cm

100% Bavlna
Gramáž - 145 GS

Kamarádi 
z lesa



Návod Na ušití hNízda

Vystřihneme si všechny části 
na látce podle šedé linie 
(záševka). Hnízdo si obstřih-
neme ještě na další látku.

Našpendlíme lícovou stranou 
k sobě. Sešijeme kolem doko-
la a také sešijeme část mezi 
nohavicemi.

Prostříhneme kulaté části a 
rohy aby se lépe otáčelo. 
Otočíme.

Nohavice si sešpendlíme 
a sešijeme. Zůstane nám 
volná nohavice na plnění.

Do tunýlku provlékneme 
šňůrku pomocí spínacího 
špendlíku. 

Z vatelínu si vystřihneme 
lehátko. Podle šedé linky, 
přidáme si na šití cca 3 cm. 
Lehátko vložíme nohavicí na 
místo a našpendlíme.

Nohavicemi naplňíme hnízdo 
vatelínem. 

Prošijeme podle šedé linky. 
Dokola hnízda prošijeme 
tunýlek na šňůrku.

Otvory zašpendlíme a seši-
jeme, nesmíme sešít tunýlek 
na šňůrku. A hnízdo je ho-
tovo! Další části najdete na 
Facebooku s albech nebo 
na webu.
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Ilustrace jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo dále prodávat. Děkujeme.


