
Wiewiórka

Potrzebujesz:
 pomarańczowy lub rudy filc – 1 arkusz – na tył i część przodu 

„rękawicy”- korpusu pacynki, głowa i czoło. 
 beżowy filc – 1 arkusz – mordka,  brzuszek i wewnętrzne uszka
 czarny filc – 1 arkusz (może być samoprzylepny) – na oczka
 korektor lub biała farba na zrobienie źrenic
 pomarańczowy lub rudy gruby drucik kreatywny – 1 szt – na ogon
 czarny silikonowy sznureczek lub czarny drucik – na wąsy, 6 

odcinków 3-4cm.
 flamaster – na narysowanie uśmieszku
 Kolory nici: beżowe, pomarańczowe lub rude
 oczywiście przybory do szycia wymienione w części ogólnej, dodatkowo 

przyda się igła z dużym oczkiem by przewlec silikon lub drucik na wąsy.

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 pomarańczową lub rudą część z  
beżowym brzuszkiem, potem połącz przód z tyłem. Następnie wywróć na 
prawą stronę całą „rękawicę”. Pamiętaj! - Nie zszywasz góry oraz dołu 
„rękawicy”.

Możemy na tym etapie przyszyć już ogon wiewiórce, docinamy drucik na dł. 
22cm i przyszywamy z tylu rękawicy na środku ściegiem na okrętkę, tak by 
objąć drucik i go przymocować tym sposobem do rękawicy.

widok od lewej strony



Następnie przystępujemy do uszycia głowy – to trudniejsza część zadania. 
Głowa składa się z 5 części – 3 z pomarańczowego lub rudego filcu (2x boczne 
i czoło); dwóch z filcu beżowego (2x elementy mordki). Zaczynamy od zszycia 
ze sobą dwóch elementów głowy wzdłuż linii AB, jednego elementu głowy (filc 
pomarańczowy) oraz jednego elementu mordki (filc beżowy). Tak też 
szykujemy element na drugą stronę. 

Dwa beżowe elementy mordki zszywamy ze sobą wzdłuż linii ACD. 
Wstawiamy między nie, począwszy od punktu C, czoło i zszywamy z każdego 
boku pomarańczowe elementy głowy. Wywracamy i wypełniamy, uszka będzie 
łatwiej przyszyć później.

Na przód przyszywamy z pojedynczego pomarańczowego filcu nosek ściegiem 
„przez brzeg” (na okrętkę). 

Uszka szyjemy z dwóch kolorów filcu – pomarańczowego lub rudego oraz 
beżowego - wewnętrzną część uszek. Zaznaczony fragment na szablonie - 
zaszewkę zaszywamy. Wywracamy. Uszek nie musimy wypełniać, gdyż są 
wystarczająco sztywne. Przyszywamy uszka, zawijając krawędzie, beżową 
stroną do siebie na czubku głowy. 

Teraz trzeba nadać wiewiórce wyraz twarzy :). Wycinamy z czarnego filcu 
oczka na nich malujemy korektorem lub farbą białe źrenice
Flamastrem rysujemy uśmiech (usta). Na koniec robimy wiewiórce wąsy 
przyszywając po 3 sztuki z każdej strony. 
Szykujemy sobie 6 sztuk wąsków od dł. 3-4cm, robimy na końcu supełek 



nawlekamy na igłę i przeciągamy pod nosem, tak robimy 3x po jednej stronie, i
3x po drugiej stronie.
Wypełnioną całą głowę przyszywamy do „rękawicy” – korpusu pacynki ściegiem
„przez brzeg” (na okrętkę). 


