
1004978- Galt Set de cusut – Broscuta 

Faceți o broască prietenoasă prin simpla coasere a bucăților de fetru pre-tăiate împreună cu 

firul si apoi adăugând umplutura.  

AVERTIZARE! Nu este recomandat copiilor sub 36 de luni pentru ca include piese mici 

(pericol de sufocare), siret lung (pericol de strangulare) si contine un ac functional ascutit. 

Jucăriile nu trebuie date copiilor sub 36 de luni. 

 Sugestii practice 

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe.  

2. Utilizați imaginea de pe cutie ca ghid 

 3. Lucrați cu fire lungi de aproximativ 60 cm.Trageti firul prin ac și faceti un nod dublu la 

capăt. 

 4. Cusăturile pe care le veți folosi sunt cusăturile de însăilare și cusăturile duble. Puteti 

observa in Ilustrația 1 și 2.  

Partea din fata a Broscutei 

1. Începeți prin coaserea elementelor pe o jumătate din corpul broscutei folosind  mici 

cusaturi duble. Utilizați un fir verde pentru ochi, obraji și gura. Treceti firul de la o 

caracteristică la alta, pe dosul pâslei, apoi taiati capătul pana la 5 mm.  

2. Ochii - puneți cercurile de fetru albe, turcoaz și mov împreună pentru a face ochii. Apoi, 

coaseti ochii pe fata broscutei cu o cusătură dubla prin centrul cercurilor mov. Ilustrația 3.  

3. Obrajii / gura - puneți cercurile de fetru roz pe corp cu părțile laterale ale gurii roz 

deasupra. Faceti o  cusătură dublă în partea laterală a gurii prin fiecare obraz in parte, apoi 

faceti o cusătură dublă putin mai jos, pe fiecare parte a gurii. Ilustrația 4. 

4. Picioare - Folositi firul roz.  Coaseți un nasture în partea de sus a fiecărui picior din 

material textil. Faceti câteva cusaturi la fiecare nasture in parte pentru fixare. Coaseți 

picioarele galbene cu câte o cusătură dublă pe fiecare parte Ilustrație 5. Coaseți picioarele 

pe broască cu cusături de însăilare la aproximativ 3 mm de la margine. Ilustrație 6.  

Folositi firul verde pentru a coase partea din fata a corpului broscutei de partea din spate cu 

cusaturi in jur de 3-4mm lungime si 5mm distanta de la marginea materialului de fetru.  

Coaseti de la A la B. Când ajungeți la B, nu tăiați firul. Ilustrație 7 

Coaseti baza de fetru roz pe dosul corpului broaștei, de la B până la A, folosind același tip de 

cusatura ca înainte. Imaginea 8. 

Acum coaseti cealaltă parte a bazei de corpul broscutei de la A la C. Adăugați umplutura prin 

spatiul dintre C și B. Ilustrație 9. 

Finalizați cusutul de la C la B, fixați cu o cusatura dublu și taiati firul.Ilustratia 10. 


