USTVARJALNICA

TVOJA POSEBNA PERESNICA
IN OBESEK
➔ USTVARI PERESNICO
Novo šolsko leto, nove šolske potrebščine. Zdravko Lidl je ustvaril čisto svojo peresnico in
obesek, ki se dopolnjujeta. Kaj potrebuješ?
Šivanko, nit, nekaj kosov blaga in dobro voljo. Peresnico lahko sešiješ na roke, zato ne
potrebuješ šivalnega stroja. Seveda pa ga lahko uporabiš, če znaš šivati z njim. Morda se ti
bo pri delu pridružil kdo od starejših, posebno babice imajo veliko izkušenj s šivanjem.
Kaj pa blago? Če doma nimaš kosov novega blaga, si morda lahko pomagaš s premajhnimi
ali strganimi oblačili, iz katerih izrežeš primerne kose. Toda očetove najljubše kavbojke in
mamino rožasto bluzo raje pusti na miru.
Potrebščine:
• večji ostanki bombaža ali džinsa
• vrvica ali vezalka
• sukanec in šivanka
• prejica za vezenje
• gumb
• škarje, svinčnik in ravnilo
Kos blaga za podlogo peresnice prepogni in in nariši pravokotnik velikosti 12 x 50 cm. Nato
ga izreži.

Izrezani kos blaga položi na kos prepognjenega džinsa (seveda lahko uporabiš tudi drugačno
gosto in trdno blago, v prikazanem primeru je uporabljen džins) in odreži enako velik
pravokotnik.

Med obe plasti daj vrvico za zapiranje, obrni jo tako, da je zaokroženi del znotraj (skrit), ker
boš pozneje blago obrnil navzven.

Nato obšij blago po treh stranicah, eno krajšo stranico pusti odprto 5 centimetrov. Skozi to
odprtino boš peresnico obrnil.

Preden peresnico obrneš, odreži kote do šiva.

Obrni peresnico, da bo na zunanji strani lep vzorec, ter zašij odprtino.

Blago prepogni tako, da ostane še 5 centimetrov pokrova za peresnico, ter ga obšij z
okrasno prejico, da bo peresnica lepa. Jaz sem izbral rožnato barvo sukanca, ki se ujema z
rožnato podlogo.

Prišij še gumb na sredino peresnice in peresnica je narejena.

➔ USTVARI OBESEK ZA KLJUČE
Pripravil sem ti zamisel, da poleg peresnice izdelaš še obesek za ključe, ki se bo barvno
skladal z njo. Za peresnico iz džinsa sem si izbral obesek v obliki rožice.
Potrebščine:
• koščki blaga različnih barv ali vzorcev
• model za krog
• gumb
• okrasna prejica
• polnilo
• sukanec in šivanka
• škarje, svinčnik in ravnilo

Na blago, ki bo osnova obeska za ključe, nariši dva enaka kroga in ju izreži.

Enak krog izreži iz drugega blaga. Priporočam, da izbereš blago z vzorcem in živahne barve,
ker bo to tvoj cvet.

Ko bo krog izrezan, ga dvakrat prepogni ter izreži v obliki srčka le na zgornji strani. Ko ga
razpreš, se lepo vidi rožni cvet. Izreži iz belega blaga krog, ki bo središče cveta.

Sestavi rožico tako, da na večji krog položiš rožico iz blaga, bel krog in gumb, ter vse sešij.

Obšij notranji krog rožice z okrasno prejico ter nato sestavi oba kroga skupaj. Vmes vstavi
vrvico za ključe in obesek sešij tako, da pustiš odprtino dveh centimetrov.

Skozi odprtino napolni obesek s polnilom in zašij do konca. Tvoj obesek za ključe je
dokončan.

Peresnica in obesek:

Peresnico ali obesek lahko izdelaš tudi v družbi svojih prijateljev. Izdelate lahko različne
peresnice in obeske za ključe, denimo zelenega dinozavra na spodnji sliki, rdečo
pikapolonico, morda rumeno žirafo ali banano.

