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   Dle návodu ponožky rozstříháme:
ustřihneme špičky – budoucí uši. Odstřihneme 

gumičkovou část lemu ponožky - to jsou zbytky, 
nebo také prima gumičky do vlasů :-), zbytek dle 
návodu. Hlava psa může mít delší čumák, pak by 

vám nezbylo nic „k dozdobení“

Zde 
pro větší 

představu 
vidíte, jak 
se pejsek 
po skládá.

Začneme 
s šitím. 

K vytvoření zad ních 
nohou po-

nožku 
musíme 
otočit 

patou naho-
ru, tím 
vznikne 
zadeček 
pejska a 
ponožku rozstřihneme 

po celé délce 
až k patě.

Ponožku 
otočíme 

naruby, 
sešijeme, 

otočíme 
zpět a zkon-
trolujeme, 
že nemáme 

nikde dírky :-) 
Vycpeme. Pes se 
nám pěkně rýsuje. Už jste 
přemýšleli nad tím, jak se 

bude jmenovat?
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K výrobě 
pejska budeme 

potřebovat jeden  
        pár ponožek (měkkých, chlupatých, 

„spacích“), nůžky, jehlu a nit, výplň (např. 
z polštáře, vatelín, nastříhané kousky látky, vata 
není nejvhodnější), očička (samolepicí), čumáček 

(knoflík), stužku na obojek. Pejska můžete 
vyrobit  z jakýchkoliv ponožek, ale ty „chlupaté“ 

   jsou nejlepší, protože 
v nich nebude vidět 
     žádný steh.

1.

Pomozte nám nasbírat 2000 ponožkových psů 

a podpořte tak výcvik asistenčních psů pro 

lidi s postižením. Vyrobte ponožkového psa a 

pošlete jej na adresu Pestrá společnost, o.p.s., 

Kučerova 809/11, Praha 9, 198 00. Díky!



   Teď přijde na řadu hlava. Přiložíme druhou
 ponožku patou (hlavičkou) stejným směrem jako 
máme zadeček. Pozor na to, ať nemá pes hlavu 
vzhůru nohama nebo nakřivo. :-) Teď si hlavu 

(ponožku) navlečte na ruku, 
chyťte tělíčko a hlavu přes 

něj převlečte. Ponožka 
(hlava) se tím přetočí naruby 
a vy snadno přišijete k sobě 

hlavičku a tělo, aniž by byl 
vidět jediný steh.

Hlavu 
vycpěte 

a dotvaru-
jete spolu 
s tělem.

                         Teď nás čeká sešití tlamy. Vytvořte 
jakési obrácené „Y“ a začněte sešívat od čumáčku   

k budoucí tlamičce. Abyste neměli čumák roztřepený, 
okraje látky zahněte trochu směrem dovnitř. Vypadá 
to složitě, ale nebojte se toho. Pokud máte „plyšové“ 

ponožky, nebude nic vidět. 
Sešívejte čumák odshora, a až 
došijete k „tlamičce“, 
hlavu dovycpěte a 

dotvarujte. Teď sešijte 
úplně stejně tlamičku, 

z jedné strany na 
druhou a je téměř 

HOTOVO.

Sešijte ocásek (naruby), (otočte), 
vycpěte a vytvarujte. Hotový ocásek 

přišijte k zadečku tak, že roztřepené okraje 
zahnete dovnitř a přišijete. Teď přijdou na 

řadu ouška. Každé ouško je špičkou ponožky, 
je třeba nejdříve přišít okraje k sobě. Sešitím 

vznikne půlměsíc. Vyrobená (nevycpaná) 
ouška přišijte psíkovi na hlavu. Teď přišijte 
přední nožičky stejně, jako jste přišívali 

ocásek. Hurá! Máte psa! Zbývá nalepit 
očička, čumák, mašli nebo obojek 
(aby se zakrylo přišití 

hlavy) a dát konečně 
pejskovi jméno!

K vyrobenému ponožkovému psovi připevni cedulku se 

jménem soutěžícího, emailovou a fyzickou adresou. Tuto ce-

dulku vhodíme do slosování a v prosinci před Vánoci vyhrají 

první čtyři soutěžící krásné ceny z Hračkotéky.cz (Tvořivý  set 

Gustav Klimt, Sada na sítotisk, Sada třpytkování, a  Vystři-

hovací sadu Za polárním kruhem). Připraveno je také mnoho 

dalších cen. Zařazení cedulky do slosování bude po tvrzeno 

emailem. Soutěž probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2015. Po tomto

 datu je uzavřen příjem pejsků a proběhne slosování. 

HODNÌ ŠTÌSTÍ A TÌŠÍME SE NA VAŠE PEJSKY!

Ušij ponožkového psa – pošli jej do Pestré – vyhraj kreativní sadu z Hraèkotéky.cz
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Více na 

www.ponozkovypes.cz 

www.pestraspolecnost.cz
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