
Zvídavá husa – krok za krokem

Ušití zvídavé husy trvá přibližně jednu hodinu.

Střih, který si můžete stáhnout z webu Českého patchworku, obkreslíme na látku a 
vystřihneme díly husy.

Stříháme:  2x tělo zrcadlově, 2x zobák zrcadlově, 1x zadní díl břicha, 1x přední díl 
břicha, 4x nohu zrcadlově.

Díly zobáku přišijeme lícem k líci podle čísel, 
na díly těla. Šijeme pomalu do obloučku. 
Přišité zobáky rozžehlíme.

Potom díly těla položíme na sebe lícem k líci a 
od čísla 5, sešijeme po horním hřbetu husy k 
číslu 3.

Připravíme si díly břicha tak, že 
sežehlíme oba rovné okraje dílů asi 
1cm dozadu. 

Díly břicha sešijeme lícem k líci 
podle  čísel na tělo. 

Návod je určen pouze pro nekomerční použití

nakupujte on-line prvotřídní dovozové látky
a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny
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Husu obrátíme a vycpeme dutým kuličkovým vláknem otvorem na břiše. 

Dříve než ručně zašijeme díly břicha k sobě, do husy vložíme sáček s pískem nebo 
rýží. Husa tím pěkně drží stabilitu.

Nohy sešijeme lícem k líci a na rovné straně 
si necháme otvor na otočení. Nohy vycpeme 
dutým kuličkovým vláknem, nebo vatelínem a 
otvor zašijeme. Nohy prošijeme podle 
nákresu delším stehem a ručně je přišijeme 
na břicho husy.

Huse ručně vyšijeme oči. Krk ozdobíme 
stuhou nebo mašlí ušitou z pruhu látky.

Pokud šablonu vytiskneme na papír velikosti 
A3 a stříháme přesně podle střihu, je výška 
husy přibližně 20 cm a délka přibližně 45 
cm.

Podle potřeby si můžete šablonu vytisknout 
ve větším nebo menším měřítku.

Příjemné šití a nakupování Vám přeje 
Český patchwork, Renata Edlmanová
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