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1Jak uszyć poduszkę motylek?  

Co będzie potrzebne:

Co to jest poduszka motylek i do czego służy...
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- 2 kawałki materiału wielkości ok. 30cmx42cm.
  W tym przypadku wykorzystałam oryginalny 
  polar minky oraz tkaninę bambusową 
  Pepi Leti Misiek Teddy.
- spora ilość szpilek
- kulka silikonowa do wypełnienia i ew. kawałek grubszej owaty 
- maszyna do szycia
- podstawowe akcesoria krawieckie 
  (miarka, nożyczki,nici itp.)

Poduszka motylek zwana również poduszką antywstrząsową jest bardzo przydatnym gadżetem
dla maluszków. 
Dzieciom często podczas snu w fotelikach samochodowych czy spacerówkach główka opada i 
sen nie jest do końca komfortowy - motylek temu zapobiega. 
Poduszka jest tak wyprofilowana, że dostosowuje się do kształtu główki dziecka, 
amortuzuje wstrząsy i zwiększa komfort jazdy w samochodzie czy wózku. 
Bardzo ważne jest, aby materiały wykorzystane do uszycia poduszki były jak najlepszej jakości!
Ze strony, która bezpośrednio dotyka główki dziecka najlepiej sprawdzi się tkanina bambusowa;
oddychająca, doskonale wchłaniająca wilgoć, antybakteryjna, nie gromadząca kurzu, 
hipoalergiczna i  niezwykle miła w dotyku.
Z drugiej strony (od spodu poduszki) wykorzystujemy polar minky - dzięki jego fakturze
poduszka nie powinna się przesuwać.
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1.
 Drukujemy i wycinamy wykrój poduszki. Układamy go na złożonym materiale,
odrysowujemy, wycinamy. 1 szt. z polaru minky i 1 szt z tkaniny bambusowej.

2. 
Układamy wycięte elementy prawą stroną do prawej i upinami szpilkami bardzo gęsto.

Przeszywamy ok 1 cm od brzegu, na środku zostawiając 8cm na wywinięcie.
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3.
Za pomocą nożyczek nacinamy tkaninę po całej dłogości w odstępach 0,5 - 1 cm.

4.
Wywijamy na prawą stronę, wypychamy dokładnie wybrzuszenia i przeprasowujemy tkaninę.

Za pomocą mydełka krawieckiego, szpilki lub ołówka zaznaczamy 8 cm na środku.
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  5.
Za pomocą kulki silikonowej wypychamy boki motylka. Szpilkami przypinamy

zgięcia (8 cm na środku).

6.
Przeszywamy wzdłuż linii zaznaczonej

szpilkami.
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7.
Wycinamy kawałek owaty

wielkości powstałego prostokąta.

8.
Umieszczamy owatę (można też 

wypełnić tą część kulką silikonową
jednak należy 

pamiętać żeby to była
część płaska motylka).
Przypinamy szpilkami.

9.
Zaszywamy otwór 
ściegiem krytym.
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I gotowe! :) 
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