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Набір для шиття 
подушки Єдиноріг 

2 попередньо вирізані форми з фетру, 1 котушка ниток для вишивання, 2 котушки пряжі, 2 пластикові голки, набивка та детальна інструкція. 
(Також потрібна пара ножиць, але вона не входить у комплект. Під час користування ножицями потрібен нагляд дорослих.)
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Перш ніж почати шити подушку, спочатку вивчіть основний 
стібок – задній стібок. Задній стібок є міцним стібком. В 
основному використовується для зшивання 2-х шарів тканини 
разом або для контурування. 

1. Це легший спосіб, ніж прямо протягнути кінчик пряжі.
Щільно загорніть пряжу навколо її голки. Як тільки вона
опиниться на місці, міцно затисніть пряжу навколо голки
великим і вказівним пальцями лівої руки.
2. Витягніть голку з пряжі. Продовжуйте міцно тримати
пряжу великим і вказівним пальцями лівої руки. Тепер у вас
в одній руці є чітко складений шматок пряжі.
3. Просуньте загнутий кінець через вушко голки.
4. Ось і все. Тепер ваша голка має бути заправлена ниткою.

Відріжте 24 шматки рожевої та оранжевої 
пряжі довжиною 15 см відповідно. 
Протягніть через голку по одному шматку 
пряжі кожного кольору, використовуючи 
техніку, описану в розділі В. Область гриви 
позначена помаранчевим кольором на межі 
фетрового шаблону. Вирівняйте передню і 
задню частини фетру. Продіньте голку в ту 
саму дірочку, а потім витягніть її, щоб 
утворилася невелика петля. Витягніть 
голку.Пропустіть всі 4 кінці через петлю і 
туго затягніть. Повторюйте той самий процес 
весь час, щоб отримати гарну повну гриву.

А. УВАГА:        t:Z\ 
Не призначено для дітей    � 
до 3 років

Відріжте з помаранчевої пряжі довжину 20 
см. Розмотайте дві котушки пряжі з картону, 
а потім намотайте їх на один із шматочків 
картону, як показано на малюнку. Зав’яжіть 
20 см помаранчеву пряжу навколо однієї 
сторони петлі, щоб утримувати пасма на 
місці. Переверніть його і відріжте іншу 
сторону петлі. Залиште це для розділу Е.

Використовуйте персикову нитку та техніку 
зворотного стібка, щоб зшити передню і 
задню фетрові фігури разом. Можна починати 
шити під зоною гриви.
Помістіть хвіст між двома фетрами в нижній 
правій частині єдинорога, де позначено 
темно-рожевим кольором.
Продовжуйте шити, щоб закріпити хвіст, 
залишаючи частину тіла незашитою. 
Заправляємо начинку і закінчуємо підшивку. 
Чудово! Ваша подушка єдинорога закінчена!

КОМПЛЕКТ

ЗАДНІЙ СТІБОК

ЯК ПРОТЯГНУТИ НИТКУ ЧЕРЕЗ ВУШКО ГОЛКИ 
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