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plastica, imbottitura, 
ia la supervisione di 

orme in feltro e 
e senza fretta. 

impuntura e punto 
montaggio. Le fasi 

. 1. Punto filza: 
ta. 2. Impuntura: 

per fare gli orli. 
MONTAGGIO: 
Fai passare un 
all'attaccatura 

filza per cucire le 
o di filo marrone 

passaggio 7. Prendi 
bici. (nota: tentare di 

usando il punto a 
o. Usa il punto a 

aÿnché i lati corretti 
iniziando subito sotto 

come mostrato 
per gli arti e il 

cuciture. 4. Prendi 
filo beige a punto 

ta. 5. Introduci 
bambola, usa il 

capelli posteriori. 
olto, attraverso la 
un nodo sul retro 
le forme in feltro 

e giri verticali di 
fare la bocca. 9. 
e con il tessuto, 
ollocalo sul lato 

a. 11. Nell'area 
no alla mano 

vi come clienti 
corgiate che 

cui troverete gli 
indirizzo di posta 

relleno, cinta e 
bajo supervisión 

bordes. Pon en 
la muñeca sin 

básicas: puntada de 
que aparece en los 

cualquier otro trabajo 
tada crea una línea en 

unir dos trozos 
telas gruesas. 

frontal del pelo 
haciéndole un 
para formar el 

pómulo, hay un 
mar las pestañas. 
erás que hay dos 

dañar la tela.) Cose 
como muestra la 

tas con puntada 
hacia afuera. 3. 

hilo rosa y sigue 
una abertura para 

su mascota que 
4 piezas de las 

las piernas con 
y brazos de la 

muñeca, cose los 
muñeca y en la parte 

e posterior del 
para coser el 

¡Tu muñeca ya 
tera por los 

on hilo marrón, 
os usando unas 
troduce el resto 
a la ilustración. 

pelo, pasa 2 bucles 
muñeca y su conejito 

ción con nuestros 
alguna de las partes 

distribuidores en 
o de ventas en: 

キットでは、は
トの縁の部分
つ縫っていけば
ィッチ、バックス

縫い方の説明は次
は、お裁縫の中で
なみ縫いよりも
ィッチ：ブランケ
人形を縫う：1. 
ねたまま、バ
、ピンク色の糸
穴が2つ、まつげ
。目はステップ
を使ってドレス
側の首にバック
お人形の前側と
、ピンクの糸を使
で縫い合わせな

では使い切らないでくだ
枚と脚型のフェルト4枚を用

縫い合わせます。青
ます。5. 綿をお人形

胴体に縫い付
。ベージュの糸
して縫い付けま
しました！ う

茶色の糸を目の穴
布をミシン目に沿
わせます。残った
使って、バックス
リボンを取り付
私達は、お客様が

場合には、各国の発
に連絡して下さい。

А.КОМПЛЕКТНІСТЬ
Попередньо вирізані фетрові фігури, візерункове полотно, 4 шпульки з ныткою, 2 
пластикові голки, шпилька, мереживо . (Ножиці потрібні, але не входять у 
комплект. Нагляд дорослих потрібен під час використання ножиць.)

B. ПІДГОТОВКА
Є попередньо пробиті отвори по
краях кольорових фетрових
форм.Вирівняйте краї
відповідних фетрових форм
використовуючи пластикову
голку зшийте їх. Ви можете
зшити ляльку без проблем, по
одному елементу за один раз.

Перш ніж початидо шиття вашої ляльки, спочатку вивчіть 3 основні шви: намітка, 
безперервний та декоративний. Кожний шов представлена круглим числом, яке буде 
показано на схемах складання. Кроки швів вказані нижче. Такі ж навички можна 
застосувати і до інших робіт з вишивання.
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Ризик задухи – маленькі деталі. Не 
призначено для дітей до 3-х років.

Пластикові спиці на кінцях гострі

УВАГА!

Намітка
Намітка - основний шов, який 
використовується в шитті 
руками. Цей простий шов 
створює пунктирну лінію на 
вашій роботі.

Безперервний
Цей шов міцніший, ніж намітка. 
В основному вико-ристовується 
для зшивання разом 2-х шарів 
тканиниу.

Декоративний        
Цей шов використовується для 
посилення краю товстих 
матеріалів. Традиційно 
використовується для 
підшивання ковдр.

1. Помістіть волосся на обличчя, як показано на малюнку. Скористайтеся пластиковою голку
та зшийте їх.  Використовуйте безперервний шов. Використовуйте коричневу нитку та
безперервний шов, щоб створити контур рота. Далі використовуйте бежеву нитку і намітку,
щоб прикріпити щічки. Над кожною щічкою є пара отворів для ока та отвір для вій.
Використайте нитку коричневого кольору, щоб зробити вії. Залиште нижній отвір для очей
незакріпленим. Ви прикріпите очі на кроці 7. В комплекті є дві підготовлені для використання
частини плаття. Відріжте іх від від тканини, використавши ножиці. Пришийте одну з частин до
передньої частини шиї, використовуючи безперервний шов, як показано. Те саме зробіть з
задньої сторони, використавши декоративний шов, щоб зшити їх разом.
2. Відповідні сторони ляльки мають бути звернені назовні, як на малюнку.
3. Використовуйте жовту нитку та декоративний шов, для підшивання волосся, як показано.
Трохи нижче, де волосся з’єднується з краєм обличчя, використовуйте бежевий колір і
декоративний шов, щоб зшити обидві сторони обличчя. Потім зшийте плаття ниткою
коричневого кольору, шов декоративний, щоб зшити плаття разом, як показано на схемі.
4. Дістаньте чотири форми фетру і відокремте чотири форми ніг від смугастої тканини.
З’єднайте їх вгорі, щоб утворилися 2 руки і 2 ноги. Для зшивання рук використовуйте
бежевий нитку і декоративний шов, а бірюзову ниткою і тим же швом, зшийте ноги,
залишаючи нешитою верхню частину, як на малюнку.
5. Запхайте руки і ноги ляльки трішки вати.
6. Починаючи з задньої частини ляльки, використовуйте безперервний шов, щоб пришити
руки та ноги до тіла ляльки.
7. В заздалегідь вирізані отвори на обличчі, пришийте очі, як показано на малюнку.
Використовуйте бежеву нитку.  Твоя лялька готова!

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЙЧИКА
8. Візьміть заготовки передньої і задньої частин зайчика. Визначте передню частину
зайчика, - в ній вирізані отвори для очей і рота. Пров'яжіть три вертикальні петлі
коричневого кольору, щоб зробити око.
9. Використовуючи коричневу нитку зробіть очі, а за домогою рожевої нитки рот.
Використовуючи рожеву нитку і декоративний шов, зшийте передню і задню форми
разом, залишивши частину тіла незшитою. Заправте те що залишилось і завершіть
зшивати.

10. Візьміть тасьму і прикладіть її до потилиці зайчика, як показано. Використовуйте
рожеву нитку і безперервний шов, пришийте її. Тасьма має бути трохи розтягнутою, 
коли ви її пришиваєте.

11. У верхній правій частині волосся просуньте 2 петлі коричневого кольору, щоб
прикріпити квітку. Нарешті, надіньте зайчика на руку ляльки. Чудово! Ваша лялька та її
вихованець готові!

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у васє 
коментарі або питання, або ви виявите, що будь- які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь 
ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб' ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на 
упаковці. Ви також можете зв' язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 
465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua

C. ВИГОТОВЛЕННЯ ЛЯЛЬКИ




