
TEHNIŠKI DAN- TEKSTIL 

V tretjem tednu marca smo imeli planiran TD- tekstil. Dogovorjeni smo bili za 

delavnici klekljanja in izdelave zapestnice, poleg tega bi izdelali šivan motiv na 

blago in napolnili bi punčko z vato. Zadnji izdelek bi dokončali doma (oblekli bi 

punčko, dodali lase, pokrivalo, copate…). Zaradi dela od doma bodo nekatere 

stvari odpadle. Naredimo pa lahko ŠIVAN MOTIV na blago in IZDELAMO 

PUNČKO IZ CUNJ. 

Vse potrebno za izdelavo smo si napisali že preden smo ostali doma (pobrskaj 

po beležki, zvezku…). Sedaj pa navodila: 

PUNČKA IZ CUNJ 

Domov ste odnesli kroj iz blaga. Sešili ste ga in pustili odprtino pod pazduho.  

Z vato napolni kroj (obrneš ga tako, da so šivi notri, pomagaj si s palčko, 

kuhalnico). Vate mora biti dovolj, da je »telo stabilno«. Pod pazduho zašiješ 

odprtino.  

Sedaj pa lasje. Poišči volno in jo nareži na kose (dolžina je odvisna od tega, kako 

dolge lase bo imela tvoja punčka ali fant). Volneno nit daj na polovico in jo na 

tem polovičnem mestu prišij na glavo (dobil si dva lasa). Nadaljuj, da dobiš 

primerno frizuro. Če ima izdelek na glavi pokrivalo, potem mogoče las ne 

potrebuješ. Seveda se šivanja las lahko lotiš tudi po svoje. 

Na obraz nariši prijazen izraz. Oči, usta, nos lahko izvezeš. 

Oblačila lahko porabiš od kakšnih drugih igrač. Če imate v družini spretne šivilje 

ali pletilje, potem jih prosi za pomoč pri »oblačenju«. Izdelek naj ne ima 

gumbov ali drugih dodatkov, ki se lahko odtrgajo. 

Svojemu izdelku daj ime. Tega bomo zapisali na izkaznico, ki jo boste, upam, da 

dobili v šoli po prvomajskih počitnicah. Takrat boste izdelke prinesli v šolo. 

Končan izdelek slikaj in pošlji na enaslov ali MMS. 

Ta izdelek je zahteven, zato bo nastajal dlje časa. Rok za izdelavo: 11.5.2020. 

Za pomoč: 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/Navodila%20za%2

0izdelavo%20PiC.pdf 

 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/Navodila%20za%20izdelavo%20PiC.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/Navodila%20za%20izdelavo%20PiC.pdf


Lahko pa se odločiš za drug izdelek:  ŠIVANA SLIKA NA BLAGO 

Tehnike šivanja: https://www.youtube.com/watch?v=Gu7cH06rXQk 

Blago za podlago zapogni na zgornji strani približno 5 cm po celi dolžini. Z 

bucikami si ga pritrdi skupaj, da se ti ne bo premikalo. Blago zašij in dobil si 

»cev« v katero boš na koncu vstavil leseno palčko. Isto delo opravi še na spodnji 

strani blaga, da dobiš odprtino še za drugo palčko. 

Zamisli si motiv. Iz barvnih kosov blaga izreži dele motiva. Prišij jih na podlago. 

Šivi naj ne bodo daljši od 1cm, pazi, da ti blaga ne bo vleklo skupaj. 

V že prej pripravljeni odprtini vstavi palčki (dolge naj bodo toliko, da na vsaki 

strani iz blaga gleda okoli 5cm). Na zgornjo palčko zaveži vrvico na levi strani, 

nato pa še na desni. Dolga naj bo več kot je široka slika, saj boš s to vrvico 

obesil  izdelek na steno, podlago. 

Pripravi skico:                                             Pripravi sestavne dele: 

                              

                             

                               Dele prišij na podlago. 

Končane izdelke pošlji na enaslov ali MMS. 

Vstavi palčko v zgornji zavihek. 

Dodaj vrvico za obešanje izdelka. 

Potrudi se pri osnovnih šivih, da bo 

izdelek lep. 

Vstavi palčko v spodnji zavihek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu7cH06rXQk

