ANDĚLÉ PROSTOPÁŠNÍ - NÁVOD

Budeme potřebovat:
-

-

látku tělové barvy – postačí proužek 7x20cm
jakoukoliv jinou barevnou látku stejného rozměru
nažehlovací vlizelín pro oba kousky látky, tedy cca 14x20cm
šňůrku/provázek na vlásky (délka dle zvoleného účesu viz obrázek níže)
stuhu na křídla - cca 13cm
duté vlákno jako výplň
bavlnku na vyšití očí a pusy
jehlu a nit na šití
nůžky, tužku, špendlíky

1. Příprava tělíčka

Máme připraveny dva proužky látky cca 7x20cm,
jeden z nich tělové barvy. Já mám zde už
podžehleno vlizelínem, kdo si není jistý, jak na to,
nahlédněte prosím do návodu na pejska či
koníka, tam je vše popsáno.

Proužky látky přiložíme k sobě lícem na líc…

… a sešijeme asi 1cm od kraje k sobě. Pokud
nešijeme na stroji, použijeme dvojitou nit a
šijeme ručně drobnějším zadním stehem.

Sešitý pruh rozložíme a okraje látek vzadu
ohneme směrem dolů k „oblečení“ andílka, aby
nám potom neprosvítaly obličejem.

Z líce pak sešitý šev pořádně uhladíme, nebo
rovnou přežehlíme.

Nyní pruh přeložíme přesně napůl…

… a na jednu stranu si obkreslíme střih.

Rozložíme a v ohybu rozstřihneme napůl.

2. Vyšití obličeje (pozn.: nenechte se mást tím, že můj andílek najednou změnil dres, od této fáze mám
totiž postup nafocen s jiným rozešitým andílkem…)

Nyní, když máme pejska sešitého,…

Podle střihu jsme si na rub látky překreslili i obličej,
abychom věděli, kde vyšívat.

Začínáme z rubu…

…pečlivě jej obstřihneme s přídavkem na
švy cca 0,5-1cm.
… a ústa vyšijeme jen dvěma jednoduchými
dlouhými stehy.

Několika krátkými stehy kladenými místečko po
místečku těsně vedle sebe oči vyšijeme.

Zapošijeme v přídavku na šev a pustíme se do očí.

Takto vypadá vyšitý obličejík.

3. Naaranžování vlásků a sešití polovin k sobě

Provázek budeme aranžovat do účesu jakoby vzhůru
nohama – to co nyní směřuje k bradě andílka, bude po
sešití a obrácení na líc směřovat vzhůru. Podle zvoleného
účesu si tedy postupně přišpendlíme několik dlouhých či
krátkých smyček.

Nyní se můžeme pustit do sešití obou polovin anděla.
Vlásky si shrneme pečlivě do středu obličeje, abychom
je nezašili do obvodového švu.

Podle potřeby si sešpendlíme…

Ty si pak na stroji či ručně přistehneme po okraji látky
tak, abychom se stehy nedostaly dovnitř obrysu andílka,
kterého máme nakresleného z rubu, a zde na obrázku je
naznačen modrou tečkovanou čarou.

Přiložíme druhou polovinu anděla na první lícem
na líc. Dbáme přitom, abychom měli rozhraní
obličeje a oblečení anděla na obou polovinách
pěkně srovnané ve stejné výšce.

… a sešijeme na stroji či opět ručně zadním stehem. Na
boku necháme otvor na převrácení a vycpání (viz obrázek).

4. Převrácení na líc a vyplnění dutým vláknem

Tyto kroky jsou totožné jako u pejska či
koníka, potřebujete-li pomoci, mrkněte
tedy, prosím, opět do těchto návodů.

5. Sešití tělíčka

Když máme pořádně napěchováno
dutým vláknem, zašijeme otvor na
boku skrytým stehem.

6. Křídla

Ze saténové stuhy si zešikma ustřihneme proužek o
délce cca 13cm.

Přehneme napůl a srovnáme si zastřihnutím oba
konce, aby byla křídla symetrická.

Nad plamínkem (svíčkou či zapalovačem) zatavíme konce
stuhy, aby se netřepily. Stuhu přibližujeme k plameni velmi
opatrně z boku, ne shora, a ne příliš blízko, aby nám konce
nezčernaly. Když jsme tak blízko, že stuha začne na teplo
reagovat, posouváme jí podél plamínku, až ji zatavíme po
celé šířce.

Přeložíme stuhu napůl a vyhlazením prsty si označíme
polovinu.

Takto nyní krásně vidíme, kde přesně máme půlku.

Vezmeme jehlu a nit a v polovině stuhy nabereme pár stehů.

Protáhneme nit, pořádně stáhneme a…

…přišijeme křídla andělovi na záda.

Andílek je hotový a máte-li andělskou holku s dlouhými vlasy jako já, můžete si ještě pohrát s typem účesu:

