
Tojásnyuszi
Varrt figurák

A kész nyuszi mérete:
12 cm - fülek nélkül

Anyagszükséglet:
•  5 db 15 × 4 cm színes 

pamutvászon csík
•  35 × 15 cm sárga

pamutvászon (fülek)
•  12 × 15 cm rózsaszín

well-soft (fülek belső része 
és bolyhos farok)

•  fehér fi lc a fogaknak
•  rózsaszín fi lc az orcáknak
•  fekete-, fehér-, rózsaszín 

hímzőfonal
•  baba-töltőanyag

Ez a PDF sablon személyes használatra készült. Tilos megosztani, másolni, vagy feltölteni bármilyen weboldalra.
A sablonok és ábrák kereskedelmi célú hasznosítása tilos.
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bolyhos farok
hátulra
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Tojásnyuszi

Jelmagyarázat:

!!! minden kiszabandó testrész mellett
hagyj 0,5 cm varrásráhagyást

rátét

illesztési vonalak
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Tojásnyuszi

bal fül 2x
(azaz félbehajtott anyagból duplán 1x)

jobb fül 2x
(azaz félbehajtott anyagból duplán 1x)

bal	fül	belső	része	1x
(csak	a	fül	elülső	részére)

bal	fül	belső	része	1x
(csak	a	fül	elülső	részére)

bolyhos farok
hátulra 2x

test 2x
(azaz félbehajtott anyagból duplán 1x)

Tipp:
Masni vagy csokornyakkendő?
Döntsd el Te!
Szalagból vagy anyagból köss 
masnit, és varrd fel a nyuszidra. 
Ha	fi	ú	nyuszit	szeretnél	varrd
a hasára, ha lány nyuszit, akkor 
illeszd valamelyik füle tövéhez.
Így akár egy nyuszipárt vagy
családot is elkészíthetsz.



8.	 	A	füleket		rögzítsd	a	fejre	a	megfelelő	helyre.1.	 	Nyomtasd	ki	a	sablon	darabjait	és	ragaszd	fel	őket	erős	
kartonpapírra. Vágd ki a formákat a vonal mentén.

2.	 	Vasalj	ragsztófátylat	a	rátétmintákra	(farok,	fül	belső	
része) és rajzold fel a papírra a mintát a sablonok 
segítségével. Vágd ki a kis darabokat.

3.	 	A	rátétmintákról	húzd	le	a	papírt	és	vasald	fel	a	testre	
a	megfelelő	helyre.	Ha barkácsfilcet és well-softot 
használsz, azt ne vasald fel, mert elolvad a forró 
vasalótól!	Ezeket	a	darabokat	vagy	gombostű,	vagy	
ragasztóspray	segítségével	rögzítsd	a	varrás	előtt.

4.  A mintás anyagokra vasalj vetexet és rajzold fel rá kétszer 
a testet. Hagyj rá varrásráhagyást (a varrógépednek 
megfelelően	5-7	mm-t)	és	vágd	körbe	a		mintákat.

5.  Hasonlóképpen készítsd el a füleket is. Vetexszel akkor 
érdemes	megerősíteni	az	anyagokat,	ha	az	anyag	
nagyon	puha,	vékony	és	nincs	erős	tartása,	egyébként	
nem szükséges.

6.  A fejére helyezd el az arc részleteit, hímezd rá kézzel 
hímzőfonal	segítségével.

7.  A fülekere varrd fel a rátétet, ezután fordítsd össze a 
színoldalát és varrd körbe. Kifordítás után lazán ki tudod 
tömni. (A fülek puhaságára másik megoldás, hogy 
vékony	flíz	réteget	varrsz	az	anyag	közé.)

Hogyan készítsd el Tojásnyuszit:

9.  A test két részét színoldalával fordítsd össze, ügyelve 
rá, hogy a fülek belülre kerüljenek és varrd össze. 
A nyakánál hagyj kifordítónyílást. Fordítsd ki, majd 
tömd ki keményre. A kifordítónyílást létraöltéssel varrd 
be. Ha szükséges a nyílás bevarrása közben tudsz még 
tömőanyagot	tömni	a	nyílásba.

10. 	A	nyuszi	farkát	vágd	ki	kétszer	a	well-soft	anyagból.	
Fordítsd össze és varrd körbe. Az egyik oldal közepén 
vágj be egy kicsit ollóval és itt fordítsd ki. (Így marad az 
oldala szép kerek.) Tömd ki a farkincát és létraöltéssel 
varrd fel a testre.

Ismered Karottát
a kedves lógó lábú nyuszit?

Vagy lenne kedved húsvétra tojásgyujto 
kosárkát varrni a kicsiknek?
Keresd a mintákat a webshopban:
www.szilvifoltvarras.hu

Tojásnyuszi összeállítása:
Tojásnyuszi összeállításához szükséges részletes leírást megtalálod itt:
http://szilvifoltvarras.blogspot.com/2015/03/keszits-tojasnyuszit-husveti-ajandeknak.html


