


1. Wytnij panele – przód i tył. 
Na dole obu zaokrąglij rogi. Możesz to zrobić za pomocą talerza. 

Jego wielkość dostosuj do tego jaki chcesz mieć kształt śpiworka.

Lista zakupów
Panele na śpiworek (jeden zestaw) 
1 mb  polaru minky
1 mb owaty silikonowej (200 lub 300 g)
2 zamki kostkowe rozdzielcze 80cm

Panele na śpiworek w wielu wzorach dostaniesz w 
sklepie Rudej Mamy TUTAJ

Dodatki do śpiworków otrzymasz w sklepie 
lamorki.pl

Dodatkowo:
Dwa dowolne guziki
Ok 20 cm sznurka (bawełniany 5 mm) 

Napy plastikowe – wymagają użycia napownicy, nie 
są konieczne do uszycia śpiworka

https://rudamamatkaniny.com/157-panele-na-spiworki
http://lamorki.pl


Górne rogi tylnego panelu zaokrągli odrysowując kształt od 
mniejszej miseczki lub kubka.

2. Wytnij minky układając na nim gotowe panele. Możesz teraz 
wyciąć również dokładnie takie same kawałki owaty.

Na przednim panelu odmierz 20 cm od góry i obetnij ten kawałek 
(przód śpiworka będzie krótszy niż tył)



3. Wyznacz miejsce rozpoczęcia wszywania zamków. Zaznacz środek 
dołu panelu. Odmierz 0,7-1 cm w każdą stronę, ważne aby punkty 

były symetryczne. Przerwa między zamkami ułatwi ich zamykanie.

4. Zamek przyłóż od wyznaczonego miejsc, prawą stroną zamka do 
prawej strony panelu. Przypnij go szpilkami wzdłuż krawędzi.

Na końcu rozepnij delikatnie zamek i zawiń brzeg jak na zdjęciu.



8. Z minky lub poliestru wytnij  dwa prostokąty o wymiarach 
ok 6x4 cm. 

Złóż je prawymi stronami do siebie i zszyj wzdłuż trzech
boków - dwóch krótszych i dłuższego.

Wywiń je na prawą stronę.
TEN PROSTOKĄT ZABEZPIECZY

PRZERWĘ MIĘDZY ZAMKAMI, ŻEBY MALUSZKOWI ZIMNO
 NIE DOSTAWAŁO SIĘ DO ŚRODKA.

Tak samo zrób z drugim zamkiem po przeciwległej stronie.

5. Przyszyj zamki, używając stopki do wszywania zamków. 

6. Na tylni panel połóż przedni z zamkami, przodami do siebie.
 Możesz zaznaczyć środek dołu oraz odmierzyć punkty, w których 

powinny zaczynać się zamki, aby mieć pewność, że wszystko będzie 
ładnie pasowało.

Przypnij wolną krawędź zamka szpilkami do brzegu tylnego panelu, 
końcówki zahacz tak jak przy przodzie. 

Nie rozpinając zamów przyszyj je do tylnego panelu.



9.Czas na kanapkę! 
Na owatę połóż wycięty kawałek minky, prawą stroną do góry, a na 

nim panel z przyszytym zamkiem lewą stroną do góry
(Minky i panel powinny być prawymi stronami do siebie).

Przypnij szpilkami. Teraz przytnij owatę.
Zszyj całość dookoła zostawiając otwór na wywinięcie wszystkiego 

10. Tak samo postępujemy z tyłem.
Układamy warstwy: owata – minky – panel z zamkiem.



Na górnym brzegu panelu zamocuj pętelki ze sznurka na guziki.

Całość zszyj dookoła, zostawiając otwór na wywinięcie.

11. Wywiń panele na prawą stronę.
Otwory zszyj ręcznie ściegiem krytym (lub na maszynie blisko 

brzegu)



12. Doszyj guzki do górnej krawędzi tylnego panelu. Dzięki temu 
będziesz mogła tworzyć z niego kapturek

13. Zrób otwory na pasy:

Zaznacz miejsca na otwory.
Zepnij je dookoła szpilkami.

Obszyj je zwykłym zygzakiem. 



Przetnij warstwy pomiędzy ściegami.

Obszyj otwory bardzo gęsty zygzakiem. 
Na maszynie ustaw najszerszy możliwy 
ścieg i najmniejszą długość, tak by igła 
wbijała się bardzo gęsto raz przy razie.

Na tym etapie Twój śpiworek powinien wyglądać mniej więcej tak:

Możesz go tak zostawić ale przy użytkowaniu przydają się napy.



Zamontuj napy w przednim panelu.

TWÓJ PIĘKNY ŚPIWOREK
JEST GOTOWY ;)


