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PRIBOR in MATERIALPRIBOR in MATERIALPRIBOR in MATERIALPRIBOR in MATERIAL::::    
 

- različno blago - barvne kombinacije 

- polnilo za blazine - mehko in voljno ter pralno 

- šivanke za ročno šivanje blaga - kratke: za robljenje 

- srednje dolge: za šivanje 

- dolge: za naudarjanje 

- bucike - nerjaveče, primerno dolge, z barvno 

glavico, da so vidnejše 

- škarje - cik-cak, ravne 

- šivalna preja za naudarek= hefta - z naudarkom stacioniramo blago in 

prenašamo krojne obrise in znamenja 

skozidvojno blago 

- krojaška kreda - bela, rožnata, modra – se težko odstrani 

- svinčnik, kuli, flomaster - alternative krojaški kredi 

- magnet - za iskanje buck in šivank 

 

 
 

KROJI, KI BODO NA VOLJO:KROJI, KI BODO NA VOLJO:KROJI, KI BODO NA VOLJO:KROJI, KI BODO NA VOLJO:    
    

2D: 3D: 

1. Hello Kitty-preprosta 

 

1. Hello Kitty – večja izvedba brez 

oblačil 

 

2. Hello Kitty-zahtevnejša 

 

2. Hello Kitty- manjša izvedba z oblačili   

3. Ročna lutka : medvedka – manj 

zahtevna izvedba 

 

 4. Ročna lutka: konjiček- zahtevnejša 

izvedba                 
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IZVEDBA 2D izdelkaIZVEDBA 2D izdelkaIZVEDBA 2D izdelkaIZVEDBA 2D izdelka    
 

Dejavnost Alternativne možnosti in pojmi 

- preverjanje elastičnosti blaga - raztegljivo in neraztegljivo blago 

- ogled krojnih delov - pomen znakov na krojih in njihovo 

branje 

- odločitev: barvne kombinacije -izdelki za otroke niso vedno in nujno 

identičnih barv z realnim svetom 

- notranjost in zunanjost izdelka  

- obris kroja po šabloni - šiviljska kreda ali flomaster… 

- izdelava podrobnosti na licu izdelka - oči: izvezene ali obšite ali s prišitimi 

gumbi… 

- navdarjanje blaga - s “hefto” ali z buckami 

- šivanje blaga na blago z narobne strani - ravni šiv ali stični vbod 

- začetek šivanja : od začetka levega 

ušesa do konca desnega ušesa 

 

- natančno obrezovanje blaga 0,5 cm od 

šiva   

 

- zarezovanje blaga na okroglinah in 

ostrih kotih 

- blago se lepše uleže 

- izdelek obrnemo - noge, roke, glava 

- izdelek pregledamo - trdnost šivov, izvedba dodatkov… 

- izdelek napolnimo s polnilom - polnilo za blazine 

- izdelek pregnetemo in dopolnimo s 

polnilom 

- izdelek nekoliko bolj napolnimo, ker se 

bo z izgubo zraka “ polegel” 

- pregledamo prehode telo-roke in telo 

noge 

- pustimo nezašito ali prešijemo skozi 

polnilo = videz premikajočih udov  

- zarobimo odprtino na glavi s skritim 

šivom 

- skriti šiv 

- izdelamo pentljo - z nekaj šivi jo pritrdimo prečno  

 

IZVEDBA 3D izdelkaIZVEDBA 3D izdelkaIZVEDBA 3D izdelkaIZVEDBA 3D izdelka    
 

RAZLIKE Altermativne možnosti in pojmi 

- več krojnih delov - več znajdenja pri branju znakov in oblik 

- izdelek je trodimenzionalen - več materiala 

 

 

Udeleženke se bodo pri izbiri izdelka odločale glede na 

šiviljsko predznanje: začetnicam bom priporočila 2D izdelek, 

ostalim 3D.  


