
Materiál: AAVVAA EEXXTTMM100% PES - fleece
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ZD kostým kočičky
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PD kostým kočičky
vel:  104 
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šíře légy
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PD kostým kočičky
vel:  104 
         92



PD-2
PD-3

PD kostým kočičky
vel:  104 
         92

délku nohavice pro velikost 104 doměřte dle
 zadního dílu - přiložte boční díl ZD k bočnímu
PD a doměřte délku 

® All rights to designs and trademarks belongs to 1jade1@seznam.cz, www.mavatex.cz

Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful. 
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rukáv kostým kočičky
vel:  104 
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přední rukáv
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kapuca kostým kočičky
vel:  104 
         92

umístění ouška

ouško

umístění ouška
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kočičky
vel:  104 
         92
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1. Vystřihneme a slepíme papírové střihy
2. položíme na látku  -ideální je fleece , dají se koupit různě barevné deky :) vcelku levně stačí jedna
3. sešijeme zadní středový šev a částečně přední středový šev 

líc

rub

všechny švy hned po sešití
začistěte a sežehlete či 
rozžehlete

AAVVAA EEXXTTMM



Karnevalová maska kočičky

4.sešijeme boční švy, díly položíme lícem k lícu a šijeme po rubu

5. sešijeme náramenice a všijeme rukávy

AAVVAA EEXXTTMM



6. sešijeme boční švy a rukávové švy , začneme  od spodního okraje rukávu a pokračujeme přes průramek
ke spodnímu okraji kalhot.

7. zažehlíme si přední přinechanou záložku do rubu a všijeme zip do předního dílu, nejdříve ho vešpendlíme
pro začátečníky doporučuji ještě zastehovat tzn.prošít ručně bavlněnou měkkou nití. Pak šijeme postupně 
nejdříve jednu stranu, zip zapneme a šijeme  druhou stranu

PD
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AAVVAA EEXXTTMMKarnevalová maska kočičky

8. Připravíme si kapucu a ouška

9. všijeme kapucu do overalu

10. z nějakého chlupatého materiálu si vyrobíme ocas, který všijeme do zadního dílu - trochu ho rozpářeme
ocas vložíme do vnitř

ouška je dobré z rubu
podlepit lepícím
tužením

přední část

v kulatých částech nastřihneme, pak obrátíme 
na líc

zadní část kapuci
sešijeme

sešijeme přední a zadní část
kapuci, při šití vložíme ouška


