
Na kostým zvolíme pulovry asi  
o 3 čísla větší, než je požadovaná  
dětská velikost (pulovry můžeme  
po stranách podle potřeby zúžit).

Látky & materiál
2 stejné pulovry s kapucí; 25 x 25 cm oran-
žové plsti; vždy 1 díl samolepicí černé a bí-
lé plsti na oči; černá vlněná příze na 3 bam-
bulky, průměr 5,5 cm (knoflíky); sada na 
výrobu bambulek; vata na vycpání (Burda 
Style) na vyplnění pulovru a „mrkvového“ 
nosu (množství vaty závisí na velikosti pu-
lovru a požadované tloušťce sněhuláka) 

Stříhání
Papírový střih
Předlohy vykopírujeme na hedvábný 
papír a vystřihneme.
Přídavky na švy
na švy a okraje 1 cm 
Stříháme
Nos ve tvaru mrkve
kužel 1x
dno 1x
Oči 
Z černé plsti: 2 kolečka, průměr 6 cm 
a 2 cm
Z bílé plsti: 2 kolečka, průměr 4 cm

Pracovní postup

n Trup: Od obou pulovrů s kapucí od-
pářeme rukávy a spodní lemy (jeden 
spodní lem si ponecháme). 
n Pulovry vytvarujeme, případně je na 
bočních švech trochu zúžíme, u délky 
pamatujeme na to, že vycpáním se pulov- 
ry zkrátí. Jeden pulovr obrátíme rubem 
ven a vtáhneme jej do vnějšího pulovru 
(pulovry leží rubem k rubu na sobě).
n Okraje průramků přehneme v šíři 
1 cm do rubu, sestehujeme a sešijeme 
těsně podél okrajů na stroji nebo v ruce. 
n Okraje kapucí sešijeme podél vněj-
ších okrajů.
n Trup sněhuláka a kapuci vyplníme 
mezi vrstvami vatou. Spodní okraje se-
stehujeme. K sestehovanému spodní-
mu okraji přišpendlíme a přišijeme od-
páraný lem, při špendlení a přišívání lem 
rovnoměrně napínáme. Švové přídavky 
začistíme.
n Sesazovací šev kapuce na ramenních 
švech a zadním středu prošijeme v ruce 
několika stehy (aby vata zůstala v kapuci).
n Nos ve tvaru mrkve: Podélné šikmé 
okraje kuželu sešijeme lícem k líci. Švové 
přídavky sestřihneme na šíři 5 mm. Švo-
vé přídavky na špičce nosu šikmo od-
střihneme. Kužel obrátíme pomocí tužky 
nebo pletací jehlice. Přídavky na neseši-
tých okrajích sežehlíme do rubu. Kužel 
vycpeme. Švové přídavky dna nosu se-
střihneme na šíři 5 mm a sežehlíme do 
rubu. Dno položíme na kužel tak, aby se-
žehlené okraje ležely uvnitř. Okraje v ru-
ce sešijeme. Nos přišijeme vpředu dopro-
střed kapuce ve vzdálenosti asi 3 cm od 
vnějšího okraje kapuce.
n Kolečka pro oči slepíme podle foto-
grafie modelu na sebe a v ruce je přišije-
me na kapuci nebo je přilepíme obou-
stranně lepicí páskou. 
n Zhotovíme 3 bambulky (průměr asi 
5,5 cm) a přišijeme je na přední díl.

Předlohu pro nos ve tvaru mrkve 
(kužel a dno) najdete šedou barvou 
pod textem.
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