Návod na výrobu
Mikulášskej čižmy
Budeme potrebovať:
4 x filc červený A4
1 x filc biely A4
glitrové lepidlo
konfety alebo pom pom guličky - podľa vlastnej fantázie
tyčinkové lepidlo
ihla, niť, nožnice alebo orezávací nožík
(všetky produkty aj niečo viac nájdete v sieti papiernictiev Daffer)
makety strihu čižmy v reálnej veľkosti sú obsahom na ďalších 2 stranách
Postup:
1. Dva červené filce si zlepíme lepiacou páskou a vystrihneme si z nich jednu
stranu čižmy. Nakoľko tvoríme čižmu väčšieho formátu je potrebné napájať dva
A4 filce. (Kto chce môže si vytvoriť aj menšiu čižmičku a na to mu stačí aj filc A4).
2. Po vystrihnutí si tieto dve časti spolu zošijeme k sebe. Filce neprekrývajte,
zošite ich vedľa seba. Takto zopakujeme postup aj pri druhej časti čižmy.
3. Keď máme pripravené obidve časti, zošijeme ich dokopy, tak aby nám vrch
zostal nezošitý. Čižmu vyvrátime, aby sme mali švy z vnútornej časti. Ak sa
rozhodneme vytvoriť menšiu čižmu z A4 filcu zvolíme ozdobný steh a čižmu
nevyvrátime.
4. Teraz si pripravíme opasok s prackou na prekrytie spoja dvoch častí filcu.
Z bieleho filcu si odstrihneme pás dlhý 30 cm a široký 3 cm.
5. Pripravíme si pracku. Z filcu si vystrihneme 2 obdĺžniky veľkosti 5x7 cm a
tyčinkovým lepidlom ich zlepíme dokopy. Z tohto obdĺžnika si podľa makety
vystrihneme pracku. Ozdobíme podľa fantázie glitrovým lepidlom. Necháme
zaschnúť. Po zaschnutí cez pracku prevlečieme pripravený opasok. Obvinieme
okolo čižmy v mieste spoja filcov a kraje zlepíme lepidlom.
6. Čižmu si môžeme ozdobiť vystrinutými tvarmi z bieleho filcu (hviezdičky,
zvončeky, ornamenty ...), flitrami, bielymi pom pom guličkami, glitrovým lepidlom
podľa vlastnej fantázie a chuti.
Prajeme príjemnú zábavu a bohatú Mikulášsku nádielku :)
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