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Stwórz swojego

Binga!

Skorzystaj z tego wzoru, jeśli chcesz stworzyć dla swojego Bingusia milutkiego Binga do przytulania. Ten wzór 
został stworzony jedynie na użytek własny. Wzoru, ani powstałych z niego zabawek nie można rozprowadzać 

ani kopiować w celach komercyjnych.
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• Czarny polar (ciało, uszy, głowa, 
ręce, włosy, ogon) - 50 x 75 cm

• Zielona tkanina bawełniana 
(ciało, uszy, głowa, ręce, włosy, ogon) - 50 x 75 cm

• Czerwony polar (ogrodniczki) - 60 x 31 cm

• Beżowy polar (aplikacje: pyszczek oraz 
elementy uszu) - 20 x 10 cm

• Czarna tkanina (źrenice) - 10 x 5 cm

• Biała tkanina (oczy) - 12 x 5 cm

• Pomarańczowa tkanina 
(krawędź butów) - 10 x 15 cm

• Biały polar (czubek butów) - 10 x 12 cm

• Szary sztruks (podeszwy) - 10 x 17 cm

Przybory:
• Nożyczki,
• igła i nitka,
• żelazko,
• szpilki,
• klej do tkanin,
• pisak do tkanin,
• chińska pałeczka 

(do wypychania)

Pozostałe
     materiały:

• Rzep 8 cm

• Duży żółty guzik i czarna 
mulina do jego przyszycia

• Fizelina (do podklejenia 
uszu)

• Wata do wypełnienia 
(watolina)

* Ten wykrój uwzględnia 1 cm 
zakładkę na szew.

Potrzebne
materiały:
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Wykonanie: 

Krok 1: Wydrukuj i wytnij wzór. Jeśli potrzebne są dwa jednakowe kształty, odwróć szablon i wytnij 2. oraz 
4. kawałek. Przed wycięciem przodu ogrodniczek, należy złożyć materiał na pół. 

Krok 2: Przygotuj aplikacje. Posmaruj klejem jedną stronę każdej naszywki. (2 białe oczy, 2 zielone i czarne 
źrenice, 2 detale uszu, 2 czubki butów oraz pyszczek). Przeprasuj wskazane na szablonie kawałki wykroju. 
Przyszyj krawędzie każdej aplikacji.

Krok 3: Ogon oraz podeszwy butów. Sfastryguj luźno krawędź okrągłej aplikacji na ogon i włóż do środka 
małą kulkę z waty do wypełnienia. Naciągnij nitkę i zszyj otwór ciaśniej. Przyszyj ogon w miejscu, gdzie 
będzie przebiegać szew (zaznaczono na wykroju) na jednej z tylnych części. Przeszyj kontur zaokrąglonego 
wykrzyknika na obu podeszwach.

Krok 4: Uszy i włosy. Połącz kawałki włosów lewą stroną i zszyj ich krawędzie. Przyszyj włosy do głowy 
w oznaczonym na wykroju miejscu (zaczesanie w prawo). Połącz aplikacje z uszami ich wewnętrznymi 
stronami. Przypnij szpilkami do fizeliny, a następnie zszyj gęstym ściegiem krawędzie uszu, zostawiając 
przerwę na dolnej prostej krawędzi na wywrócenie uszu na prawą stronę. Odetnij nadmiar fizeliny i przytnij 
zbędne krawędzie. Odwróć ucho na drugą stronę, zaszyj otwór. Przyszyj aplikację do przedniej części głowy, 
jak zaznaczono na wzorze. Złącz dwa kawałki głowy ich wewnętrzną stroną i zszyj zostawiając przerwę, w 
miejscu szyi. Wywróć na prawą stronę.

Krok 5: Przyszyj części stopy i butów do przedniej części ciała. Połącz zewnętrzną stronę przednich części 
i zszyj środek. Połącz zewnętrzną stronę tylnych części pozostawiając sporą przerwę tuż nad ogonem na 
wywrócenie na prawą stronę oraz wypełnienie watą. Rozłóż obie części, połóż wzdłuż siebie, a następnie 
przyszyj górną część ramion do miejsca, gdzie zaczyna się szyja. Zszyj obie strony, zaczynając od pachy, a 
kończąc na dole tylnej strony ciała. Zszyj również wewnątrzne strony nóg.

Krok 6: Złącz i zszyj końcówki krawędzi butów tak, aby powstał kształt kółka. Przyszyj kółka (zwrócone w 
prawo) do brzegów podeszw butów. Wywróć na prawą stronę.

Krok 7: Przyfastryguj buty do dolnej części nóg wywróconego na lewą stronę ciała. (Upewnij się, że szew 
obwódki buta jest z tyłu).

Krok 8: Przygotuj ramiona. Obszyj je zostawiając otwory na zaokrąglonych częściach. Przytnij oraz 
wywróć na prawą stronę. Przyszyj ramiona do ciała, które wciąż jest odwrócone na lewą stronę, wywracając 
niezszyte krawędzie na prawą stronę (upewnij się, że ręce są skierowane we właściwą stronę). Zszyj w 
odpowiednim miejscu.

Krok 9: Do ciała odwróconego na lewą stronę przyszyj w miejscu szyi głowę, upewniając się, że aplikacje 
na twarzy znajdują sie w odpowiednim miejscu. Zaszyj. Wywróć wszystko ma prawą stronę przez szparę na 
plecach. Wypełnij watą ramiona, głowę i nogi - przyda się tutaj chińska pałeczka lub długi ołówek, aby wata 
dotarła do najciaśniejszych miejsc. Można teraz wyszyć palce na dłoniach.



T-Shirt: 

Przypnij dwie tylne części do przedniej, prawą stroną do góry. Zszyj ramiona. Rozłóż i 
zszyj zakładkę (na lewej stronie) wzdłuż krawędzi dolnej, środkowej oraz przy szyi.

Zrób zakładkę wzdłuż prostej lini na rękawkach.

Przyszyj rękawy na górze koszulki w odpowiedniej pozycji, wygładzając fałdujący się 
materiał.

Podłóż i zaszyj zakładkę na dolnym brzegu koszulki. Przyszyj mały rzep w górnym 
rogu na plecach.

Ogrodniczki: 
Podwiń nogawki na około 3cm na lewej stronie, a następnie ponownie odwiń je na ok 2cm po 
prawej stronie tworząc w ten sposób pogrubione podwinięcie. Zszyj je tak, aby trzymało się w 
miejscu. Przypnij części tylne do przedniej szpilkami. Zszyj ramiączka. Zrób zakładkę wzdłuż 
tylnych krawędzi z tyłu ogrodniczek.

Obszyj otwory na ramiona.

Zszyj ogrodniczki, od ramion do dołu. Rozłóż nogawki i podszyj ich dolne krawędzie. Zszyj 
razem wewnetrzną stronę nogawek. Przyszyj rzep w miejscu wskazanym na wykroju.

Przyszyj duży guzik z przodu używając grubej czarnej nitki przynajmniej 4 razy, aby nie 
można było go łatwo oderwać.

Niespodzianka 
 - Przytulanka!

Podaruj Binga swojemu Bingusiowi,

czas na przytulanie!
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