
1004987 -Galt Set de tricotat - Bufnita

Tricotati propria dvs. bufniță din lână multicolora, coaseti bucățile de pâslă pre-tăiata cu fir  de brodat și adăugați umplutura.
ATENȚIE! Contraindicat copiilor sub 36 de luni datorită pieselor mici (pericol de sufocare) și a snurului lung (pericol de strangulare); conține un ac 
ascuțit funcțional. Jucăria nu este indicata copiilor sub ani.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe. Consultați tehnicile de bază pentru a sti de unde să începeți. Există instrucțiuni pentru a face 

ochiuri pe ac, pentru a tricota și pe încheierea ochilor.

Tehnicile de baza pentru tricotat



Ponturi 
1. Pentru coaserea părților corpului, veți folosi cusătura dreaptă și cusătura dublă. Ilustrațiile 1 și 2.
2. Folositi un fir de broderie de 60 cm lungime. Trageti firul in acul metalic și faceti un nod dublu la capat.
3.  Utilizati imaginea de pe cutie ca model.

Tricotatul
1. Faceti 20 de ochiuri.
2. Tricotati pana cand tesatura masoara 12 cm.
3. Incheiati tesatura.
4. Repetati pasii de la 1 la 3 pentru a tricota inca o bucata de aceeasi dimensiune. 
5. Incheiati tesatura si lasati un fir de lana de 60 cm . 

O vom eticheta cu  A și ar trebui să fie în colțul inferior din dreapta al patratrului tricotat. Ilustratia 3.
Partea din fata a bufnitei

1. Începeți prin coaserea diferitelor parti pe jumătate din corpul bufniței cu cusaturi drepte si mici cusaturi duble. Treceti un fir pentru brodat 
galben prin acul din metal pentru cioc, ochi și aripi. Treceti firul de la o parte la următoarea pe spatele paslei  și apoi tăiați capătul lăsând 5 
mm distanta.

2. Ciocul - plasați ciocul de pâslă galbena în centrul celui de-al doilea pătrat pe care l- ati țesut (cu A în dreapta jos) și faceți o cusătură 
dreaptă pe deasupra ciocului. Ilustrația 4 

3. Ochii – puneti cercurile albe, turcoaz și violet laolalta pentru a forma ochii. Ochii ar trebui să acopere cele 2 colțuri  superioare ale 
ciocului. Coaseti ochii cu o cusătură dublă care traversează centrul cercurilor violet. Ilustrația 5 

4. Aripi -puneti bucățile in forma de aripi din pâslă roz si portocalie laolalta si coaseti- le pe pătratul tricotat printr-un nasture, in partea de sus
a fiecarei aripi. Faceti mai multe cusături la fiecare nasture. Ilustrația 6 

5. Picior – schimbati firul cu cel roz și coaseti picioarele verzi prin partea superioară cu o cusătură dreaptă. Ilustrația 7
Cusutul

1. Treceti firul de lână de 60 cm prin acul de plastic atasat de bufnita. Alăturați cele două pătrate pe care le-ați tricotat  (cu părțile corpului 
bufnitei spre interior) si firul de  60 cm de lână în dreapta bucatii A (ilustrație 8) și începeți să le coaseți împreună cu o cusatura dreapta.

2. Continuați să faceți o cusătură dreaptă de la A la B la aproximativ 5 mm de la margine. Ilustrația 9. 
3. Pentru a modela urechile bufniței, coaseti o linie curbată folosind o cusătură dreaptă de la B la C. Punctul central al liniei curbate trebuie să

fie la 2,5 cm de la partea superioară a tesaturii. Ilustrația 10 
4. Acum coaseti de la C la D.Ilustratia 11. Terminati cu o cusatura dubla si taiati capatul.
5. Intoarceti pătratul pe dos astfel încât sa vedeti fata bufnitei. Ilustrația 12
6. Folosind acul metalic și firul roz, coaseti baza galbena la corpul bufnitei de la partea D la A folosind o cusătură dreaptă. Ilustrația 13 
7. Continuați să coaseți de la A la E și a apoi adăugați umplutura. Ilustrația 14. 



8. Terminati cusutul de la E la D si asigurati cu o cusătură dublă și tăiați capătul. Ilustrația 15 


