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 Uvařte si  čaj a najděte si pohodlné místo k sezení : )  
 

Tento krok je pro všechny závěsné hračky stejný.
 

#1 Rozstříhejte provázek na 5 kousků - každý 40cm. Na kroužek uvažte
provázek. Dále navlékněte korálek, vytáhněte ho až ke kroužku, t ím do něj

schováte právě vytvořený uzlík. Délku závěsné hračky upravte v dalších
krocích tak, aby na ni miminko pohodlně dosáhlo.

 
 

 
#3 Slon pro štěstí  

 
Na připravený závěsný provázek (bod #1) navlékněte pomocí drátku korálky

a kroužek (ten se zastaví o největší dřevěný korálek).  Na konec uvažte slona. 
Uzlík schovejte do posledního korálku. 

 
#2 Veselé třásně 

 
Vezměte do ruky bavlnku a zhruba 40x j i  obtočte kolem ruky. Před

sundáním rozstřihněte jednu stranu. Bavlnku jednu po druhé navažte na
dřevěný kroužek. Konečky můžete zastřihnout. Pomocí drátku navlékněte
korálky a na konec závěsu přivažte kroužek s třásněmi. Uzlík schovejte do

posledního korálku.



VYTVOŘIL MAMACRAFTING
 

Nevíte si  rady? Rády vám pomůžeme.

AHOJ@MAMACRAFTING.CZ I WWW.MAMACRAFTING.CZ I 792 434 224

#5 Peckový pytl ík 
 

Vystřihněte šablonu. Vezměte látku a přehněte j i  napůl tak, aby byla
vnitřní stranou nahoru. Šablonu přiložte tak, aby nejkratší strana

ležela na okraji  přehybu. Obkreslete si  šablonu na látku a
vystřihněte. Sešijte obě strany, a nechte si cca 4 cm od vrchu
neprošité. Obraťte látku. Nasypejte ⅓  z při ložených peciček a

udělejte uzlík pomocí už hotového závěsu (bod #1). Provázek můžete
přišít k vršku látky, aby byl závěs symetrický. 

#4 Rolničky, rolničky  
 

Tato závěsná hračka dá trochu práce, ale výsledek stojí  za to. Obmotejte
bavlnku 30x kolem čtyř prstů a než j i  sundáte, jednu stranu rozstřihněte.

Kouskem bavlnky udělejte nahoře uzlík a vyrobte "hlavičku". To opakujte u
každé barvy. Na dřevěný kroužek navažte rolničku a na závěsný provázek
(bod #1) navlékněte korálky. Teď je ta správná chvíle připevnit třásničky.

Pomožte si drátkem jako u navlékání korálků. Když drátek prostrčíte
hlavičkou třásně, možná se j ich pár vytrhne, ale tím se netrapte. Po

navlečení je můžete ještě upravit rukou, aby se hlavičky překrývaly. Nakonec
uvažte kroužek s rolničkou. Skvělá práce, tři  závěsné hračky už máte hotové. 



NĚCO NAVÍC: Hřejivý pytl íček a dřevěné kousátko 
 

Ze zbytku látky a třešňových pecek si ušijte peckový polštářek, který
se dá nahřát a uleví například bolavému bříšku miminka.

#6 Hravý obláček
 

Vystřihněte si šablonu mráčku a obkreslete ho 2x na minkovou látku. Mráčky
je potřeba obkreslit  zrcadlově, aby na sobě seděly. Vystřihněte je a položte

na sebe vnější stranou. Spojte špendlíky a obšijte mráček kromě spodní
strany. Mráček obraťte, vložte bavlněnou výplň a chrastítko. Vyberte si

stužky a zašijte je do spodní strany. Dobrá práce! Teď už jen jen navléknout
korálek na závěsný provázek (bod #1) a mráček k němu přišít.  

Dřevěné kousátko - až miminko povyroste, sundejte ze závěsných hraček
korálky a kousátko - dřevěného slona. Navlékněte korálky na saténový

provázek (pytl íček #3) a přidejte dřevěné kousátko. Udělejte 2 uzlíky a konce
provázku ustřihněte cca 0,5 cm nad uzlíkem. Pomocí zapalovače pomalu

nahřívejte jeden konec provázku nad plamenem, aby se začal tavit (ale nezačal
hořet).  Roztavený konec provázku pak přimáčkněte hranou zapalovače na uzlík.

Stejný postup opakujte i  u druhého konce provázku. Tímto vytvoříte zarážky,
díky kterým uzlík nepovolí .  Za chvíl i  zatahejte za kousátko a ujistěte se, že se
opravdu neroztrhne. Uzlík pak schovejte do korálku. Vznikne vám tak skvělá

hračka a pomocník při růstu prvních zoubků. Stejně tak můžete sundat mráček
a máte pro miminko krásnou chrastící  hračku.


