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Potrzebujesz:
 materiał imitujący kolce – na tył „rękawicy”- korpusu pacynki, głowa i 

czoło. Może być np. sztuczne futro lub jakiś rodzaj pluszu lub 
ostatecznie brązowy filc (ewentualnie jak masz czas i chęć zawsze 
kolce można zrobić z grubej brązowej nici typu kordonek – patrz zdj) 

 beżowy filc – 1 arkusz na część przednią „rękawicy”-korpusu, mordkę 
 jasno różowy filc - 1 arkusz- brzuszek i wewnętrzne uszka
 czerwony lub różowy filc - 1 arkusz – mały kawałek na języczek 

(ponieważ jest to bardzo mały element, więc możesz go wykonać z 
jakiegoś czerwonego materiału, co może akurat masz w domu)

 brązowy filc - 1 arkusz– na zewnętrzne uszka
 czarny filc (może być samoprzylepny) - 1 arkusz– na oczka
 koralik lub ziele angielskie na nosek
 flamaster – na narysowanie uśmieszku
 Kolory nici: brązowe, beżowe, czerwone
 oczywiście przybory do szycia wymienione w części ogólnej

Zanim przystąpisz do pracy, przyjrzyj się wykrojowi. Najlepiej będzie szyć filc 
po lewej stronie – czyli ściegiem za igłą.

Prace rozpoczynamy od uszycia tzw. „rękawicy” – korpusu pacynki.
Zacznij od części przedniej – zszywając beżową  część z różowym brzuszkiem, 
potem połącz przód z tyłem (jeśli używasz na tył materiału z prawą i lewą 
stroną, pamiętaj prawą stronę ułożyć do środka). Następnie wywróć na prawą 
stronę całą „rękawicę”. Pamiętaj! - Nie zszywasz góry oraz dołu „rękawicy”.

Następnie przystępujemy do uszycia głowy – to trudniejsza część zadania. 
Głowa składa się z 3 części – trzech z materiału imitującego kolce (dwie boczne
i czoło); i trzech z filcu beżowego (2 elementy mordki, ryjek (klin), który 
przyszywa się do czoła). Dwa elementy mordki  (beżowy filc) zszywamy ze 
sobą wzdłuż linii ABC. Wstawiamy między nie, począwszy od punktu A, ryjek 
(klin) i przyszywamy z każdego boku elementy głowy (futerko lub brązowy 
filc), na końcu wszywamy część czoła (futerko lub brązowy filc). 



Wywracamy i wypełniamy całą głowę, uszka będzie łatwiej przyszyć później. 
Uszka szyjemy z dwóch kolorów filcu – brązowego na tył oraz różowego na 
przód - wewnętrzną część uszek. Uszek nie musimy wypełniać, gdyż są 
wystarczająco sztywne. Przyszywamy uszka po bokach mordki. Wypełnioną 
całą głowę przyszywamy do „rękawicy” – korpusu pacynki ściegiem „przez 
brzeg” (na okrętkę).

Teraz trzeba nadać jeżykowi wyraz twarzy :). Wycinamy z czarnego filcu oczka 
pod spód podkładamy wycięte „białka”.
Wycinamy języczek z pojedynczego czerwonego filcu i przyszywamy pod 
ryjkiem. Flamastrem rysujemy uśmiech (usta) Przyszywamy lub doklejamy 
nosek z koralika lub ziela angielskiego.


