
Maskonur

Potrzebujesz:
 czarny filc - 1 arkusz – na tył i część przodu „rękawicy”- korpusu 

pacynki, czoło, szyja. 
 biały filc - 1 arkusz – boki głowy,  brzuszek
 pomarańczowy filc - 1 arkusz – na dziób, łapki-płetwy, oczka
 czarny filc (może być samoprzylepny)- 1 arkusz – na oczka
 flamaster – na narysowanie kresek przy oczkach
 kolory nici: białe, czarne, pomarańczowe, szare
 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 czarne 2 części z białym brzuszkiem, 
czarne elementy zszywasz ze sobą wzdłuż linii AB. Potem połącz przód z 
czarnym tyłem. 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 5 części – dwóch z czarnego filcu (czoło,2x szyja); i dwóch z
białego filcu (2x boki głowy). Zaczynamy od zszycia ze sobą dwóch elementów 
głowy wzdłuż linii BC, boku głowy (filc biały) oraz szyi (filc czarny). Tak też 
szykujemy element na drugą stronę. Białe elementy boku głowy zszywamy ze 
sobą wzdłuż linii AB nitką białą oraz zszywamy dwa czarne elementy szyi  
wzdłuż linii DE czarną nitką. 



Wstawiamy, począwszy od punktu A, czoło (filc czarny). Na końcu zszywamy 
szyję czarną nitką wzdłuż linii FG. Głowę wywracamy i wypełniamy, dziób 
będzie łatwiej przyszyć później. 

Teraz przystępujemy do szycia dzioba - składa się  on z 5 elementów.  Trzech  
z pomarańczowego filcu (2 boczne i 1 przedni klin) oraz dwóch z szarego. 
Wpierw zszywamy 2x boczne elementy – szary z pomarańczowym wzdłuż linii 
ABC. 

Potem od wierzchu wstawiamy wzdłuż linii DAE pomarańczowy klin, a od spodu
zszywamy elementy ze sobą szary szarą nitką, pomarańczowe pomarańczową 
nitką. 



Wywracamy i wypełniamy wypełniaczem. Wypełniony dziób przyszywamy do 
głowy ściegiem „przez brzeg” (na okrętkę) do głowy. 

Teraz trzeba nadać maskonurowi trochę charakteru:). Wycinamy z czarnego 
filcu trójkątne oczka, szykujemy też  pomarańczowe oraz mniejsze czarne 
kółeczka na źrenice
Flamastrem rysujemy charakterystyczne kreski. 

Wypełnioną całą głowę przyszywamy do „rękawicy” – korpusu pacynki ściegiem
„przez brzeg” (na okrętkę). Na koniec przyszywamy wycięte  z pojedynczego 
pomarańczowego filcu łapki-płetwy i przyszywamy do dolnej krawędzi 
„rękawicy” 


