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1. Przygotuj szablony, brązowy 
i pomarańczowy polar, grube brązowe 
i zielone nici, cienkie brązowe nici oraz 
przybory do szycia. 

2. Na lewej stronie brązowego polaru odrysuj 
przód i tył pacynki oraz łapki i uszka. Na lewej 
stronie pomarańczowego polaru odrysuj plamkę 
na pyszczek. Wszystkie elementy starannie wyt-
nij. 
3. Wyszyj oczka z przodu pacynki. 
4. Na pomarańczowej plamce wyszyj nosek  
i uśmiech. 

5. Przyszyj pomarańczową część do pyszczka misia.
6. Ułóż łapki i uszka tak, jak pokazuje fotografia.
7. Przyłóż tył misia. Zepnij wszystkie elementy szpileczkami  
i zszyj całość, pozostawiając miejsce na włożenie palca.
8. Odwróć misia na prawą stronę. Pacynka jest już gotowa.
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1. Przygotuj szablony, brązowy i kremowy 
polar, grube brązowe i turkusowe nici, cienkie 
kremowe nici oraz przybory do szycia.
2. Na lewej stronie kremowego polaru odrysuj 
przód i tył pacynki. Na lewej stronie brązowego 
polaru odrysuj łapki, uszka i ogonek. Wszystkie 
elementy starannie wytnij.
3. Wyszyj oczka oraz nosek i uśmiech z przodu 
pacynki. 
4. Z tyłu pacynki przyszyj ogonek. 

5. Ułóż łapki i uszka tak, jak pokazuje fotografia. 
6. Przyłóż tył kotka. Zepnij wszystkie elementy szpileczka-
mi i zszyj całość, pozostawiając miejsce na włożenie palca. 
7. Odwróć kotka na prawą stronę. Pacynka jest już gotowa. 
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Lew
1. Przygotuj szablony, pomarańczowy  
i żółty polar, grube niebieskie i brązowe 
nici, cienkie pomarańczowe nici oraz przy-
bory do szycia. 

2. Na lewej stronie żółtego polaru odrysuj przód i tył 
pacynki oraz uszka i zakończenie ogonka. Na lewej 
stronie pomarańczowego polaru odrysuj grzywę  
i ogonek. Wszystkie elementy starannie wytnij. 
3. Wyszyj oczka oraz nosek i uśmiech z przodu pa-
cynki. 
4. Do pomarańczowego ogonka doszyj żółte 
zakończenie, a następnie z tyłu pacynki przyszyj 
ogonek. 

5. Ułóż uszka tak, jak pokazuje fotografia. 
6. Przyłóż tył lwa. Zepnij wszystkie elementy szpileczkami  
i zszyj całość, pozostawiając miejsce na włożenie palca. 
7. Odwróć lwa na prawą stronę. 
8. Doszyj grzywę tak, jak pokazuje to fotografia.  
9. Ponacinaj brzeg grzywy lwa. Pacynka jest już gotowa. 
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Mysz
1. Przygotuj szablony, różowy i fioletowy polar, 
grube brązowe i zielone nici, cienkie różowe lub 
fioletowe nici oraz przybory do szycia. 
2. Na lewej stronie fioletowego polaru odrysuj 
dwa boki pacynki. Na lewej stronie różowego 
polaru odrysuj uszka, łapki i ogonek. Wszystkie 
elementy starannie wytnij. 
3. Po obu stronach myszki wyszyj oczka, 
przyszyj łapki i uszka tak, jak pokazuje to foto-
grafia. 

4. Przyłóż do siebie obie części prawą stroną do środka, 
zepnij je szpileczkami, a następnie zszyj po obwodzie całą 
pacynkę, pozostawiając miejsce na włożenie palca. Obróć 
myszkę na prawą stronę. 
5. W tyle przyszyj ogonek. 
6. Na koniec wyszyj nosek. 
7. Pacynka jest już gotowa. 
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