
Vystřihneme si z papíru střih a překreslíme 

dvakrát na látku. Nezapomeneme, že 

jednou je potřeba střih zrcadlově převrátit 

a okolo střihu je potřeba mít ještě 

dostatečný prostor na švy (min. 1cm na 

střih, tedy kreslíme-li je dva vedle sebe, 

musí být mezi nimi vzdálenost alespoň 

2cm. 

Překreslíme-li střih na látku v pozici jako na 

tomto obrázku, vejdou se nám obě strany 

pejska právě do formátu A 4. Pak je 

nejjednodušší vystřihnout stejný obdélník 

z vlizelínu, látku jím podžehlit a poté 

pejsky vystřihnout. 

Já jsem stříhala z menších zbytků látky, 

proto mám dvě strany pejska už zvlášť a 

zvlášť je budu i podžehlovat. 

TEXTILNÍ PSÍK - NÁVOD 

 

 

 

1. Příprava látky a střihu 

 

Budeme potřebovat: 

- kus látky o velikosti cca formátu A4 
- nažehlovací vlizelín stejné velikosti (není 

nezbytně nutné jej mít, ale lépe se 
s látkou pracuje a hračka je trvalejší – 
látka je pevnější, netřepí se, méně hrozí, 
že povolí ve švech…) 

- duté vlákno jako výplň 
- bavlnku na vyšití očí 
- jehlu a nit na šití 

- nůžky, tužku, špendlíky 
- něco na ozdobení: např. kousek stužky 

nebo jen provázku, knoflík, korálek nebo 
třeba malou rolničku… 

 



Mám tedy zatím jen nahrubo vystřižené 

dva zrcadlové střihy z látky, vystřihnu si 

z vlizelínu přibližně stejné kusy a přiložím 

je nažehlovací stranou na rub látky. Ta 

správná nažehlovací strana je lesklá a na 

omak mírně drsnější. 

Přenesu si látku s vlizelínem na žehlicí 

prkno, položím lícovou stranou látky 

nahoru a přes pečící papír (abychom 

neměli žehličku zalepenou od vlizelínu) 

zažehlíme. 

 



Pokud ještě máme obě poloviny pejska v 

jednom kuse, nyní je od sebe odstřihneme 

(stačí zatím jen velmi zhruba, pečlivě 

obstříhávám až po sešití, obě poloviny 

naráz; pak nehrozí, že nám jeden kus látky 

někam uhne). Přiložíme poloviny na sebe 

líc na líc a sešpendlíme. 

Po obvodu pejska sešijeme s vynecháním 

otvoru na bříšku. Můžeme šít na stroji i 

v ruce. Při ručním šití sešíváme dvojitou 

nití drobnějším zadním stehem (kliknutím 

na odkaz spustíte krátké instruktážní 

video, jak na zadní steh). 

Detail sešití s vynecháním otvoru na bříšku 

(přerušovaná čára).  

2. Sešití a vystřižení 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_wVC84UmM


Nyní, když máme pejska sešitého,…  

…pečlivě jej obstřihneme s přídavkem na 

švy cca 0,5-1cm. 

V místech, kde obrys pejska prudčeji mění 

směr, je dobré látku nastřihnout, aby se 

tvar po obrácení na líc lépe vyhladil. Zde 

je to důležité zejména pod krkem, kde je 

ohyb největší. Doporučená nastřihnutí 

jsou na obrázku vyznačena červenými 

čarami. Nastřihujeme cca až do 

vzdálenosti 2mm od švu, ale velmi 

opatrně, ať si šev nepřestřihnete! 

 

 



3. Převrácení na líc 

 

 

  

Postupně pejska převrátíme na líc. Nejdříve protlačíme hlavičku, celé tělíčko… 

 

… a poté drobnější části jako nožky, ocásek, ouško. Vezmeme si na pomoc háček (či tužku nebo podobný 

tenký ale ne příliš ostrý předmět) a postupně protlačíme důkladně každý rožek. 

 
 

 

Trochu práce nám dá asi tenký ocásek… Nakonec zevnitř pomocí háčku přejedeme po obvodu všechny švy 

a tím je pěkně vyhladíme a dokonale protlačíme ven. Máme připraveno k vycpání. 

 



4. Vyplnění dutým vláknem 

  

Když máme pořádně napěchováno, sešijeme bříško skrytým stehem. 

 

5. Sešití bříška 

 

Nabíráme si menší množství kuliček dutého vlákna a plníme postupně od nejzadnějších míst. Důkladně od 
začátku pěchujeme do všech rožků. 

 

Pomůže nám opět třeba háček - obráceným koncem, jinak bychom si výplň háčkem zase vytahovali ven. Naducáme 

hračku důkladně, vypadá pak lépe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5CjOXMuTFXo


6.  Vyšití očí 

  

Oči vyšíváme krátkými stehy tam a zpět skrz hlavičku. Snažíme se, abychom měli na obou stranách oči umístěné stejně 
daleko i vysoko. Počáteční i ukončovací uzlík mám v tomto případě normálně na líci, u očiček to nevadí, jsou pak prostě 

plastičtější. 

 

Ukončení: na jedné straně (opačné, než jsme měli uzlík na začátku) uděláme krátký steh a než jej docela 
dotáhneme, provlékneme 2-3x jehlu vzniklou smyčkou. Pořádně utáhneme, pomáháme si prsty uzlík stahovat 

dolů, aby se nám utáhl až úplně u látky. 

 
 

 

Ještě konec bavlnky zatáhneme dovnitř tělíčka: píchneme do oka a vypíchneme někde ve švu, pořádně 

zátáhneme a ustřihneme. Když tah ustřihnutím povolí, konec bavlnky vklouzne dovnitř a bude pěkně ukrytý. 

 



7. Dozdobení

 

 

A jsme ve finále! Zbývá jen 

pejska podle libosti 

dozdobit. Já jsem si 

vybrala kolem krku stužku 

a dřevěný korálek ve tvaru 

kytičky, ale můžete 

vymyslet cokoli jiného. Lze 

použít třeba kousek 

provázku, který 

provléknete knoflíkem, 

jakoukoliv mašličku apod. 

 

  Pokud použijete stužku, je dobré její konce (pokud 

ovšem není bavlněná!) opatrně zatavit nad svíčkou 

či zapalovačem, aby se netřepily. 

 

Stužku utáhneme okolo krčku, sešijeme, přišijeme 

korálek a…  

 

…máme hotovo!! 

 


