NAVODILA
za izdelavo UNICEF-ove Punčke iz cunj
Za izdelavo UNICEF-ove Punčke iz cunj potrebujete:
– telo punčke:
o bombažna enobarvna tkanina (bela, roza, rjava za različne polti otrok po svetu)
o podloga
o polnilo: vata, fino mleti filc
– lasje punčke:
o volna ali rafija
– obleka punčke:
o barvasto blago
o čipke, vezenine, trakovi
– obraz punčke:
o različna pisana pisala ali barve za blago (prilagojena materialu)

1. Na enobarvno bombažno tkanino
narišete kroj punčke.
Uporabite lahko kroj, ki je objavljen na
spletni strani UNICEF-a Slovenija.

2. Kroj izrežete
in sešijete.
Ne pozabite
ob strani, pod
roko, pustiti
odprtino,
skozi katero
boste polnili
telo punčke.

3. Tako izgleda
sešito telo.

4. Obraz lahko
izvezete /
narišete
preden
sešijete telo
ali pa na
koncu, ko je
telo že
napolnjeno.

5. Skozi
odprtino, ki
ste jo pustili
pod roko
punčke,
vstavite
polnilo za
telo.

6. Polnilo
enakomerno
porazdelite
po celem
telesu, da bo
punčka
povsod
enako
mehka.

7. Ko napolnite
telo,
pripravite
volno za
lase.

9. Izrežete
kroje za
oblekice in
jih sešijete.

8. Eden od
načinov, kako
zašiti lase
na punčko.

10. Punčko
oblečete v
sešita
oblačila.

Punčke so si med seboj zelo različne. Vsaka je posebna. Vsaka je unikatna.
In vsaka bo pomagala otroku.
Ob vključitvi v projekt Punčka iz cunj vas prosimo, da nam posredujete izpolnjeno prijavnico.
Tako vam bomo lahko poslali osebne izkaznice in dopisnice, ki jih je potrebno z vrvico pritrditi
na punčke. Priskrbimo vam lahko tudi druge materiale (letaki, plakati), ki jih boste lahko
uporabili ob morebitni razstavi.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta Punčka iz cunj:
Nina Kušar, nina.kusar@unicef.si, 01 583 80 61

Iskrena hvala za vaš trud in ustvarjalnost!

Nekaj nasvetov izkušene izdelovalke Punčk iz cunj gospe Alenke Podgornik:
1. Izbira blaga
 Pri izbiri blaga za izdelavo telesa bodite pozorni, da je raztegljiv v obe smeri (po dolžini in
širini, pri čemer naj bo po dolžini material manj raztegljiv). Priporočamo blago, ki se
prodaja na kilogram, iz triko ali džersi v beli, roza, bež ali rjavi barvi (glede na to, kakšno
polt punčke želite).
 Če je blago raztegljivo, lahko uporabite kroj, ki je priložen, sicer malo podaljšajte nogice.
2. Polnjenje glave
 Glava je v kroju lepo okrogla, zato bodite pri polnjenju pozorni, da greste po obodu glave.
Ne raztegujte tkanine po dolžini, če že, raje po širini, da bo obraz lepo okrogel. Ko je
glava do polovice napolnjena, skozi odprtino, ki je ob strani punčke, vstavite nastavek za
glavo. Punčko nato polnite dalje.
 Teme glave je lahko malo izbočeno, da lasje lepše padejo.
3. Polnjenje rok in nog ter trupa
 Izmerite dolžino rok in nog. Iz polnila naredite zvitke in jih vstavite v roki. Če je blago
raztegljivo, bosta na ta način obe roki/nogi enako dolgi.
 Napolnite trup, pri čemer ne varčujte pri polnilu, saj mora imeti punčka trebuh in ritko.
4. Lasje
 Vzemite knjigo in počasi ter enakomerno ovijte volno okrog nje. Potegnite volno s knjige,
jo pazljivo položite na mizo.
 Na pripravljeno volno položite trak, ki ga lahko kupite ali naredite iz kosa blaga. Dolžina
traku naj bo enaka obsegu glave (približno 30-32 cm), širina približno 2 cm.
 S pomočjo šivalnega stroja zašijte volno na trak in trak pritrdite z varnostnimi zaponkami
na glavo (na zgornji živ glave). Na notranji strani na roke zašijte trak na glavo.
 Dvignite lase in z elastiko/trakom punčki naredite čopek.
 Dolžina las bo odvisna od širine knjige.
 Če želite, da ima vaša punčka skodrane lase, uporabite že uporabljeno volno.
 Barva volne naj se ujema z barvo oblekice.
5. Obraz
 Ko boste barvali obraz, vzamite svinčnik FANTOM in narišete obliko oči, nosu in ust.
Šele potem barvajte z barvami za tekstil.
 Fantom čez dan ali dva sam izgine.
6. Obleka
 Pri izbiri in izdelavi obleke sledite temu, kar bi bilo vam všeč, če bi sami posvojili punčko.

