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KREATIVNÍ SADA ŠITÍ LUCY (model 11482) - Návod k použití
CZVážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.  
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
POUŽITÍ NITĚ:
1. Odviňte svazek vyšívací nitě. Odstřihněte nit dlouhou asi 35 cm.
2. Chytněte nit do ruky asi 2,5 cm od jejího konce.
3. Druhou rukou vytáhněte jedno vlákno z nitě směrem nahoru. Vlákna vždy oddělujte po jednom.
4. Nyní máte jedno vlákno nitě. Opakujte kroky 2-3, abyste měli celkem dvě vlákna.
5. Zarovnejte obě vlákna tak, aby se jejich konce setkaly. Nyní jste připraveni šít! Nechte si další vlákna nitě uvolněná a nerozmotaná, takže je budete  
 moci použít později. 

NAVLÉKÁNÍ NITĚ:
1. Na jednom konci nitě udělejte uzel (viz. obr.1).  
2. Navlhčete (olízněte) druhý konec nitě. Prsty přejeďte konec tak, aby byl do špičky.
3. Držte jehlu v jedné ruce a protlačte špičatý konec nitě okem jehly.
 Nyní máte nit navlečenou! Krátká část by měla viset asi 10 cm za jehlou, aby jehla držela na místě. 
 

 
ROVNÝ STEH:
1. Začněte s navlečenou nití.
2. Jehlou prošijte tkaninu z rubu na líc.
3. Táhněte jehlu ven, dokud se uzel nedotkne rubu látky.
4. Zapíchněte jehlu do tkaniny ve směru z lícu do rubu a pevně ji stáhněte, abyste vytvořili jeden steh na tkanině.
5. Pokračujte v šití podél tkaniny. Mezi každým stehem nechte mezeru. 

 
ZADNÍ STEH:
1. Udělejte jeden rovný steh. Potom jehlu vytáhněte z tkaniny, kousek od prvního stehu.
2. Jehlou prošijte místo tam, kde skončil první steh.
3. Pokračujte ve vytváření stehů podél tkaniny, nahoru a zpět během každého stehu. Stehy budou vypadat jako přímka. 

 
UDĚLEJTE SI SVOU LUCY:
1. Pomocí černé nitě udělejte jeden dlouhý volný steh přes čenich.
2. Prošijte jehlou střed, mírně pod první dlouhý steh.
3. Vytáhněte první steh směrem dolů a vytvořte tak tvar „V“.
4. Ušijte několik zadních stehů a vytvořte úsměv. Přitáhněte uzel nitě k zadní straně tkaniny (uzel zabrání uvolnění stehů).
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1. Vycentrujte čenich na obličeji. Držte tkaninu na místě a pomocí dvou vláken bílé nitě šijte stehy do rovna kolem čenichu, přičemž dole zůstane malý  
 prostor.
2. Vezměte malé kousky vycpávky a zasuňte je pod čenich pomocí hůlky. Když to vypadá pěkně a čenich je pořádně vycpaný, zašijte díru rovnými stehy  
 a uvažte nit na konci.
3. Vyberte si oči a výraz. Umístěte oko na obě strany čenichu. Dvěma vlákny černé nitě přišijte každé oko k tváři. Ořízněte horní část již vykrojeného oka,  
 včetně řas, abyste vytvořili uzavřené oko. 
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OŘÍZNĚTE HORNÍ ČÁST JIŽ VYKROJENÉHO OKA, VČETNĚ ŘAS, ABYSTE VYTVOŘILI UZAVŘENÉ OKO.

 

1. Přišijte jeden flitr do každého oka dvěma nebo třemi stehy. Pokuste se umístit flitr na každém oku na stejné místo.
2. Umístěte tvář na chlupatou stranu těla do středu hlavy. Sešívejte rovně dvojitou nití. Zauzlujte na konci nitě a odřízněte si další nit. 
3. Umístěte jedno kožešinové ucho a jedno plstěné ucho „správnými stranami k sobě“ tak, aby byla srst uvnitř. Pokud chcete, kousky spojte.
4. Rovná hrana ucha – tuto část nebudete šít. Místo toho sešijte ucho kolem vrchní části zadním stehem. Použijte dvě vlákna bílé nitě.   
 Během šití se pokuste zastrčit kožešinu dovnitř.
5. Pomocí hůlky vyklopte ucho tak, aby byla srst venku. To je trochu složité, takže to zabere více času. Nasměřujte hůlku na horní (zakřivený) konec ucha  
 a obtočte zbytek ucha přes hůlku.
6. Zopakujte u dalšího ucha kroky 2-4. Přejíždějte srst prsty a vytvářejte tak malé chomáčky. 
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1. Položte přikrývku na horní část Lucy. Barevná strana by měla směřovat dolů. Kousky spojte po okrajích dohromady, buďte opatrní, když se dostanete  
 k uším. 
2. Uši a přikrývka budou vloženy mezi kousky těla. Přikrývka a spodní část uší budou trochu vyčnívat z horní části tkaniny. Nyní je Vaše Lucy připravena  
 k šití.
3. Navlékněte do jehly nit dvojitě. Sešijte po celém obvodu pomocí zadního stehu a vynechte mezeru mezi nohami. Vyjměte špendlíky, abyste je  
nepřišili. Až se dostanete k uším, ujistěte se, že prošíváte všechny vrstvy. Ujistěte se, že přišijete také přikrývku. 
4. Vycpávku připravte vytažením prstů od sebe, aby byla hezká a načechraná. Vycpěte lamu.  

ZDE PŘESTAŇTE ŠÍT ZAČNĚTE ŠÍT ZDE

ZDE PŘIŠIJTE PŘIKRÝVKU
ZDE PŘIŠIJTE UŠI
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1. Začněte s navlečenou nití. Vytáhněte nit z mezery  
 tak, aby byl uzel uvnitř tkaniny.
2. Vytvořte jehlou přímku napříč  
 k protilehlé látce.
3. Zašijte otvor.  
 Pořádně nit utáhněte. Několikrát protáhněte jehlu  
 hotovým švem, abyste zajistili nit na místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-

vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 

nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 

nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení... )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tisko-

vé chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 

při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.




