
Jak zrobić podkowca z filcu?

1. Potrzebne materiały

• filc przynajmniej w trzech/czterech kolorach (tu: czarny na skrzydła, brązowy na 
tułów, beżowy na oczy i podkowę, szary na stopy)

• nici w odpowiednich kolorach (jw.)

• sznurek, najlepiej czarny, o długości ok. 20 cm

• nożyczki, igły 

• dwa małe kawałki magnesu, klej

• odrobina czasu i trochę cierpliwości :)

2. Przygotowanie:

Z filcu należy wyciąć następujące elementy:

• skrzydła (x 4)

• tułów/głowa (x 2)

• oczy (x 2) i czarne kropki w oczach (x 2)

• podkowa/uśmiech (x 1)

• stopy (x 4)



3. Wykonanie podkowca:
3.1. Skrzydła:

Zszywamy skrzydła po dwa ze sobą (można coś włożyć pomiędzy, jednak nie 
dużo bo powinny być chude). Szycie "na okrętkę" w zupełności wystarczy :)

Następnie przeszywamy białą nitką robiąc linie(tak aby z obu stron wyglądały tak 
samo)



3.2. Tułów/Głowa:

Do jednej części przyszywamy oczy (najpierw czarne punkty do oczu, a następnie 
oczy do głowy) i uśmiech.

Następnie po kolei zszywamy dwie części głowy ze sobą, zaczynając od uszu...



 

... które następnie wypełniamy na przykład watą.



Kolejnym etapem będzie przyszycie skrzydełek. Wkładamy je pomiędzy dwie części 
głowy i zszywamy wszystko razem:

Na tym etapie nie zszywamy do końca, zostawiamy miejsce na przyszycie nóg.



3.3. Nóżki:

Zszywamy ze sobą po dwie części stóp wszywając równocześnie jedną końcówkę 
sznurka:

Następnie za pomocą nitki robimy pazurki.



3.3. Dokończenie podkowca - czyli jak zrobić, żeby skrzydła się 
składały?

Kolejny  etapem  będzie  zamocowanie  nóżek.  Na  początku  zszywamy  jeszcze 
kawałek  tułowia  podkowca do  odpowiedniej  wysokości  a  następnie  obszywamy 
(nie  zszywamy,  sznurek  musi  się  przesuwać)  sznurek  tak,  aby  część  bez  stopy 
wychodziła na zewnątrz:



Następnie zszywamy jeszcze fragment i znowu obszywamy sznurek, tym razem tak, 
aby część ze stopą wychodziła na zewnątrz:

To samo robimy z drugą nóżką. Następnie doszywamy tułów do końca (wypełniając 
oczywiście pozostałą część watą).



Część sznurka "bez stopy" przyszywamy do skrzydła, najlepiej do drugiej wypustki od 
zewnątrz:

Za pomocą takiego mechanizmu, kiedy pociągniemy za nóżki  to nietoperz będzie 
zwijał skrzydełka :)

Do  tylnej  części  stóp  przyklejamy  małe  magnesy,  dzięki  temu  będzie  można 
przyczepić podkowca na przykład na lodówkę.



4. Efekt końcowy:

Powinien powstać taki oto nietoperz :

Kiedy pociągniemy za nogi, podkowiec zwija skrzydła i idzie spać ;)

POWODZENIA! 


