
Podle našeho druhého návodu na prázdninové tvoření si můžeš ušít rybičku z plsti. Když ji doplníš 
stužkou, tak z ní snadno vyrobíš přívěsek na klíče nebo záložku. 
Ušít rybičku zvládne určitě každý, opravdu to není nic složitého. Výhodou je, že se okraj plsti, ze které rybičku 

vyrobíme, nijak netřepí, takže se s ní dobře pracuje, můžeš ji libovolně sešívat, obšívat i lepit. Pokud jsi nikdy 

nic takového nevyráběl/a, nevadí, ničeho se neboj a prostě to s námi zkus! 

A když se ti dílo podaří, pošli během prázdnin fotku svého výrobku na 
fitkonto@fitkonto.cz. Na konci prázdnin pak Šárka, autorka tohoto 
postupu, spolu s porotou FIT KONTA ocení autora toho 
nejpovedenějšího výrobku knížkou Brože pro malé i velké. Knížku, ve 
které najdeš návodů na výrobu různých látkových drobností a ozdob 
mnohem víc, obdržíš i s věnováním autorky.

Co budeš potřebovat: 

• plsť – 2 obdélníky světle modré plsti 8 x 4 cm a 1 obdélník tmavě modré plsti 3 x 7 cm

• světle a tmavě modrou bavlnku na vyšívání nebo nit (použij ale minimálně dvojitý návlek)

• korálky, stužku širokou asi 0,7 cm (na přívěsek asi 8 cm, na záložku asi 37 cm dlouhou)

• jehlu, nůžky
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 Potřebuješ celkem malé kousky plsti ve dvou barvách, které 

k sobě ladí nebo které se ti líbí. Většinou jsou v prodeji tzv. 

přířezy (kousky velikosti asi A4), z nich pak můžeš vyrobit 

rybiček několik. Nebo si ušij jen jednu rybičku a materiál, který 

nespotřebuješ, ulož na příště.

Tip: Plsť se prodává ve výtvarných potřebách, švadlenkách, 

galanteriích a prodejnách pro kutily.

Nejprve si na papír nakresli 2 rybičky – větší a menší. Můžeš 

kreslit rybičky od ruky podle svého nebo si obkresli si rybičky z 

tohoto návodu (najdeš je úplně na konci). 

Z papíru rybičky vystřihni a použij jako střih. Polož je na plsť, obkresli 

je křídou nebo je k plsti přišpendli a po obvodu obstřihni.

Větší rybičku vystřihni z plsti světle modré barvy 2x, malou 

rybičku vystřihni z tmavě modré plsti jen 1x. 

Pokud se ti líbí jiné barvy, zvol plsť v jiných barvách. Větší rybičku ale 

vždy vystřihni 2x, menší jen 1x. 

Pak na jednu velkou rybičku polož malou rybičku. Předním 

stehem začni malou rybičku kousek od kraje prošívat. Použij 

světlou bavlnku (asi 40 cm dlouhou). Malou rybičku tak upevníš 

k velké rybičce a současně vytvoříš ozdobné prošití. 

Rybičku prošívej předním stehem, šije se zprava doleva: Na niti udělej 

uzlík, jehlu píchni zespodu do plsti a na druhé straně ji i s nití vytáhni. 

Pak ji na stejné straně o kousíček dál znovu píchni do plsti a zase 

protáhni na opačnou stranu. Takže nit prochází plstí zepředu dozadu 

(z líce do rubu) a zpět jako had. Stehy se snaž dělat stejně velké.
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Celou rybičku obšij kolem dokola, šití zakonči na zadní straně

(v rubu) a nit zapošij – udělej na jednom místě dva stehy, ale šij 

jen v rubu, na přední straně by stehy neměly být vidět.

Pokud chceš vyrobit přívěsek, vezmi 7cm kousek stužky, 

přehni ho na polovinu a pomocí špendlíku volné konce stužky 

(asi 1 cm) upevni zespodu k dílu s malou rybičkou. 

Pokud chceš vyrobit záložku, místo krátké stužky použij dlouhou 

stužku. Tentokrát ale stužku nepřehýbej a přišpendli k rybičce jen 

jeden konec stužky (způsob, jak je stužka pak přišitá, je vidět na 

hlavním obrázku v úvodu). 

Pak polož díl s našitou rybičkou na druhou velkou rybičku. Ta 

bude tvořit zadní díl rybičky a schová kousek stužky, který je 

mezi díly zasunutý. Díl s malou rybičkou musí být navrchu. 

Vezmi modrou bavlnku a začni k sobě obě velké rybičky předním 

stehem přišívat.

Rybičky sešívej kousek od kraje, šij kolem dokola po celém 

obvodu. Při sešívání prostehuj i stužku vloženou mezi oba díly. 

Jakmile stužku přišiješ, můžeš špendlík vytáhnout. 

Na přední i zadní straně rybičky se snaž dělat stehy stejně dlouhé. Ale 

bude-li některý steh jinak dlouhý a nakřivo, nevadí, i taková 

nedokonalost často vypadá dobře.

Na obrázku vidíš zadní stranu rybičky, stehování oba díly spojí a 

současně rybičku na přední i zadní straně zdobí. 
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Až rybičku obšiješ, nit vtáhni dovnitř mezi hlavní díly rybičky 

a zkus v plsti pod tmavě modrou rybičkou udělat několik malých 

stehů – nit tak zapošiješ. Ale šij tak, aby nit byla stále schovaná 

uvnitř. Pak ji vytáhni ven do líce a odstřihni.

Rybičce můžeš ještě místo oka našít korálek a do stužky navlékni 

kroužek na klíče. Rybičku teď můžeš snadno zavěsit na klíče, na zip 

u tašky, na poutko batohu apod.

Pokud vyrobíš rybičku s dlouhou šňůrkou, můžeš na její druhý konec 

navléknout korálky a udělat uzel. Nebo můžeš na každý konec stužky 

našít jinou plstěnou rybičku. 

HOTOVO! 

Postup připravila Šárka Pavličová, autorka knížky Brože pro malé i velké, 

kterou v roce 2017 vydalo nakladatelství Cpress.
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Plstěná rybička – střih
Rybičky obresli na papír, vystřihni a použij dle kroku 2 a 3.
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 ryba velká
 2 x

 ryba malá
 1 x
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