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Malá panenka
Ušijeme si malou radost!

Krok za krokem vás provedu až k malé rozčepýřené panence. Střih jsem pro 
zaneprázdněné rozdělila do tří částí – můžete každý večer udělat jednu část, 
což vám bude trvat jen trochu času, nebo klidně ušít panenku na jeden zátah. 
Zkušené švadlenky to budou mít raz dva, ale střih a hlavně návod je připraven 
tak, aby podle něj mohla šít i úplná začátečnice, která umí ovládat šicí stroj. 
A která to neumí nebo stroj nemá, si může si hravě celou panenku ušít v ruce.  
Na straně 13 poznámky k ručnímu šití a potom už postupujete podle návodu. 
Zvládnete to určitě každá. 

Jediný možný problém by vám mohlo způsobit přerubování ručiček – podívejte 
se proto pro jistotu před započnutím práce na bod 7. Panenka v této velikosti 
je tak akorát do kapsy, ale pokud by vás přerubování malých končetin dopředu 
vyděsilo, prostě si vytiskněte střih větší, třeba o 10 %. Vše ostatní můžete 
zachovat a postupovat podle návodu. Panenka tak bude ve výsledku o něco větší. 
Tak pojďme na to!

Autorský návrh
Magdalena Gabrielová 2020

www.mapanenka.cz
www.puntik.com

www.facebook.com/mapanenka

Návod a střih nesmí být jakkoli 
kopírován a rozšiřován bez písemného 

souhlasu vlastníka autorských práv. 
Panenku vyrobenou podle návodu 

nelze použít pro komerční účely, 
střih a postup bez souhlasu vlastníka 
autorských práv není možné využívat 

při komerčních kurzech.

https://mapanenka.cz/
http://puntik.com/
https://www.facebook.com/mapanenka
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1. večer
VYBER, STŘÍHEJ, SEŠIJ
Vyberete látky, vytisknete střih, 
vystřihnete, obkreslíte na látky, 
vystřihnete a díly sešijete k sobě.

Tak pojďme na to!
•	 Panenka je malá 17 cm a potřebujete 

na ni skutečně malé kousíčky látek. 
Můžete využít, co už doma máte, od 
látek nebo vyřazeného oblečení, po 
bytové doplňky, jako jsou ubrusy či 
polštáře. Použijte však pevnou látku, 
nikoli úplet – tedy takovou, která se 
nenatahuje. 
Potřebujete kousek (15 x 20 cm)
ozdobné látky na šatičky a nějakou 
jednobarevnou šedou, béžovou, 
tělovou, smetanovou, bílou nebo 
růžovou látku na  hlavu, ruce a nohy.

•	 Dále budete potřebovat něco na 
vycpání (duté vlákno, rouno, 
případně si vystačíte i s obyčejnou 
vatou).

•	 Nějakou přízi na vlásky (čím tlustší, 
tím se vám budou rychleji našívat, 
na mou panenku jsem použila přízi 
zhruba 3 mm silnou). Můžete také 
použít česanec ovčího rouna.

•	 Bavlnky na vyšití obličeje NEBO 
fixku na textil, pokud byste jej raději 
nakreslily.

•	 Jehlu (nejlépe vyšívací), niť, nůžky, 

nějakou tyčku (nejlépe bambusovou, 
můžete použít i tupou stranu 
háčku, jehlice nebo i špejli) a nějaký 
špendlík také užijete.

•	 Našívací patenty na ručičky, pokud 
chcete (o průměru 6 mm).

•	 A to je vše, pokud budete šít panenku 
ručně, jinak ještě šicí stroj.

•	 Žehlička není nutná, ale bude to s ní 
všechno uhlazenější a hezčí. Proto 
máte-li ji, neváhejte ji před stříháním 
a po každém pečlivém přerubení 
použít!

Postup
Návod jsem rozdělila do tří 
částí, takže pokud se budete 
chtít věnovat panence  
po chvilkách, můžete si práci 
rozdělit do tří večerů:

2. večer
OTOČ, VYCPI, SEŠIJ
Jednotlivé díly přerubíte, 
vycpete, našijete, sešijete, 
vycpete a padla!

3. večer
NAŠIJ A VYŠIJ!
Našijete vlásky 
a vyšijete obličej. Ještě 
patenty na ručky a je 
hotovo.
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1.
Vytiskněte si střihovou část tohoto 
návodu - str. 18 (nebo prostě obkreslete 
z obrazovky na průsvitný papír, pokud 
nemáte možnost tisku) a vystřihněte 
jednotlivé díly. Vybrané látky potom 
lícem k sobě přeložte a na rub 
obkreslete střihové díly. Střih je včetně 
přídavků na švy.

2.
Tělíčko/šatičky rovnou vystřihněte. 
Hlavu, pár rukou a pár nožek 
vystřihněte s přesahem, bude se vám 
to pak lépe šít.

3.
Nejdřív k tělíčku přišijeme hlavu. 
Šatičkový díl přehneme přesně na půl 
a prstem přejedeme přes přehyb. To 
stejné uděláme s hlavou a dostaneme 
tak střed obou dílů, které k sobě 
přiložíme podle obrázku a prošijeme 
přesně podle kraje šatičkového dílu. 

Na celou panenku používáme krátký 
steh (na stroji nastavíme 1 a kousek, 
při ručním šití se snažíme udělat co 
nejkratší stehy).

Šijeme 5 mm od kraje, můžete se řídit 
svou patkou na stroji – každý stroj 
může mít trochu jinou, moje patka 

má 5 mm od jehly umístěné ve střední 
poloze žlábek, kterým se řídím. Najděte 
si na svém stroji či patce, čím se 
můžete vést vy. Pět milimetrů budeme 
používat i u sešívání šatičkového dílu.

Vyber, stříhej, sešij
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4.
Sešijeme i druhou část hlavy s druhým 
šatičkovým dílem. Šev rozžehlíme.

6.
Teprve teď vystřihněte jednotlivé ruce 
a nohy. Šev máme proto tak malý, aby 
nám při přerubení nedělal v malinkaté 
končetině neplechu, zároveň v takhle 
malém švu nemusíme dělat zástřihy. 
Sešijte, vystřihněte a jdeme na nejtěžší 
část celého šití – přerubovat pidi 
ručičky!

5.
Nyní sešijeme ruce a nohy. Budeme 
šít asi 3 mm od kraje (já si pomáhám 
okýnkem na patce – v samém kraji mi 
vykukuje čára střihu).  Nebo si můžete 
na střih nakreslit zhruba 3 mm od 
kraje tužkou čáru, po které budete 

šít – stejnou jako je přerušovaná čára 
na střihovém dílu. Šijte pomalu, ať 
pěkně vytočíte zatáčky. Kdyby se to 
nepovedlo, můžete případné zuby 
projet ještě jednou rovněji. 

Vyber, stříhej, sešij
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7.
Potřebujete nějakou tenkou tyčku, 
ideálně velikosti bambusové hůlky, 
a pokud máte doma drobné kleštičky, 
máte vyhráno. Můžete si pomoct 
i pinzetou. Začněte nožičkami, 
které jsou o trochu větší, jdou lépe 
a načerpáte u nich zkušenosti a sílu na 
malé ruce.

Pokud byste náhodou doma měly 
chirurgické nůžky, tak vám všechny 
budeme závidět.

Strčte hůlku do ručičky, díky tomu 
vám půjde lépe ohrnout okraj. Pokuste 
se jej ohrnout co nejvíce to půjde, 
potom tyčku vyndejte.

Pokud máte doma ty šikovné 
chirurgické nůžky, teď je prostě jen 
strčíte dovnitř, chytnete jimi sešitý 
okraj nohy, a taháte dírkou nahoru 
a zároveň ohrnutý okraj více a více 
ohrnujete dolů.

Pokud je ale nemáte, snažíte se 
prsty/pinzetou/kleštičkami dostat po 
kouscích lícovou látku dírou ven. A při 
tom průběžně dále ohrnujte okraj.

Otoč, vycpi, sešij

Pár minut utrpení a voilá noha 
je na světě! Pěkně ji prošťouchněte 
a vyhlaďte hůlkou (tupou špejlí) švy 
okraje. Pokračujte s druhou nohou 
a s oběma rukama.
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8.
Na nohách i rukou si odměřte 1 cm od 
kraje a označte tužkou – v tomto místě 
budou nohy přišité k tělu. A pustíme 

se do vycpávání. Na vycpání můžete 
použít tutéž bambusovou hůlku. Duté 
vlákno/rouno/vatu napěchujte do 

nožiček a ručiček. Vycpěte ruce i nohy 
jen tak do měkka až k vyznačené 
značce.

9.
Jeden šatičkový díl opět přehněte na 
půl a prstem si přehyb vyrovnejte – 
máte polovinu dílu, ke kterému 
budeme přišívat nohy. Nohy tedy 
přiložte podle fotografie a ke středu 
šatičkového dílu. Můžete šít při kraji 
látky, při zašívání hotové panenky 
bude šev dál.

Nezapomeňte zapošívat, při ručním 
šití zauzlovat.

10.
Nyní vám sem skočí trochu jiná 
panenka, nelekněte se, je to pořád ten 
stejný střih. Přiložte lícem k sobě díly 
tělíčka s hlavou. Sešpendlete a střih 
hlavy ještě jednou obkreslete z jednoho 

rubu. Tužkou si naznačte, kudy budete 
šít – jako na této fotce.

Sešijte nejdříve jen „ramena“ 
s hlavou. Potom sešijte i celé tělíčko 
podle vzoru na fotce – vynecháte díry 

na ruce a také hlavní přerubovací díru. 
Na střihovém dílu je také vyznačeno, 
kde budete šít a kde necháte volná 
místa pro ruce a pro závěrečné 
přerubení panenky.

Otoč, vycpi, sešij
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11.
Nyní vystřihněte hlavu podle 
obkresleného střihu a udělejte 
nástřihy podle fotky. Pozor ať 
nestřihnete do švu. Důležité je pečlivě 
nastřihávat hlavně u krku (na fotce 
vyznačeno). Zastřihněte také růžky, na 
šatičkách, které by po přerubení dělaly 
uvnitř neplechu.

12.
Nyní panenku přerubte – vytáhněte 
nožičky a postupně všechnu látku 
zevnitř ven. Pomáhejte si tyčkou 
a pěkně s ní vyhlaďte okraje a protlačte 
růžky. Můžete zažehlit pečlivě 
prošťouchnuté švy.

13.
Zažehlení vám také pomůže udržet 
ohnutá neprošitá místa – do 
těch vložíme ručičky a přišijeme 
matracovým stehem k tělíčku. Jehlou 
si protáhnu niť, tak 30 cm dlouhou, 
a svážu oba její konce na uzlík. Šijeme 
tedy dvojitou nití, aby se nám ručičky 
ani náhodou nevytrhly.

Otoč, vycpi, sešij
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Zapíchneme jehlu k sešitému okraji 
a protáhneme niť tak, aby uzlík 
zůstal schovaný uvnitř šatiček. 
Ručku strčíme do díry až po tužkou 
vyznačenou značku, můžeme si ji 
k šatičkám sešpendlit. A potom jehlou 
rovně přišíváme spodní kraj šatiček 
k hornímu matracovým stehem až 
k ruce, a pak pokračujeme jen s tím 
rozdílem, že jehlu vedeme kolmo 
i přes ručičku. Zakončíme uzlíkem 
a zatáhneme jehlou niť dovnitř, 
protáhneme kousek dál, odstřihneme. 
Matracový steh si pozorně můžete 
prohlédnout na obrázku výše.

14.
Po přišití ručiček uděláme panence 
ještě sličnou siluetu. K tomuto účelu 
najdete ve střihové příloze tento díl, 
vystřihněte si ho a podle obrázku 
přiložte na panenku a boční kraje lehce 
tužkou obtáhněte.

Šijeme tentokrát bavlnkou, doporučuji 
opět dvojitou nití, předním stehem. 
Pokud první vpich jehly uděláte 
zevnitř (jehlu tam dostanete dírou 
na přerubení), budete mít uzlík hezky 
schovaný. Předním stehem došijete od 
konce a pak zpátky tak, abyste zaplnily 
místo mezi stehy. Výsledek bude 
vypadat takto:

Otoč, vycpi, sešij
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15.
Pomalu se blížíme se do cílové rovinky, 
teď nám zbývá panenku vycpat – tedy 
její hlavu a tělíčko a zašít díru.

Vycpáváme postupně od hlavy 
a raději po menších kouscích výplně, 
čímž se nám podaří ji umísťovat pěkně 
rovnoměrně. Stačí vycpat do měkka.

16.
Podobně jako u rukou teď díru 
sešijeme matracovým stehem. Pěkně 
si srovnejte kraj k sobě, zastrčte nohy 
a sešpedlete kraj.

Na fotkách si můžete prohlédnout 
detailněji, jak sešívat matracovým 
stehem.

Otoč, vycpi, sešij
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17.
Panenka je skoro hotová. Čeká nás už 
jen ta nejpříjemnější fáze – dát ji krásu 
a výraz. Našít vlasy a obličej.

Doporučuji začít vlasy a o podobě 
obličeje se rozhodnout až úplně 
nakonec.

Vlasy našijeme ručně nití podobné 
barvy, jakou má příze. Můžou být 
dlouhé, krátké, s ofinkou či bez, 
pěšinka na straně nebo uprostřed. 
V návodu vám ukážu jeden způsob, 
jak můžete postupovat a jeden 
účes – mikádo s pěšinkou na stranu. 
Nastříhejte si přízi na stejné kousky – 
zhruba třikrát tak dlouhé, jak chcete 
mít dlouhé vlasy (měřeno od hlavy ke 
konečkům).

Přišívejte opět dvojitou nití. Na hlavě 
si lehce tužkou naznačte rámování 
vlasů kolem obličeje a pěšinku na 
přední části.

A začněte přišívat nastříhanou 
přízi přesně v půli k naznačené 
pěšince. Přišíváte jednotlivé prameny 
vlastně zadním stehem, pěkně jeden 
za druhým.

18.
Když dojdete ke švu na hlavě, udělejte 
uzlík. Dále budeme pokračovat 
stejným způsob ale podél hlavového 
švu.

Zašij, našij, vyšij!
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Po našití polovinu příze, která nám 
padá dolů k týlu, uhladíme a přišijeme 
ještě níže k hlavě. Druhou polovinu 
pramenů, které teď trčí dopředu, do 
obličeje, uhladíme dozadu na našité 
prameny a tím získáme bohatší účes. 
Ještě sem tam jednotlivé prameny 
můžeme  nití přišít k hlavě, chceme-li 
účes uhlazenější. Hlavně vepředu ještě 
nenápadně přišijeme na pár místech 
tak, abychom dosáhly vyznačeného 
rámování obličeje. A máme hotovo!

Podobně postupujeme i s tenčí 
přízí, prostě jen našijeme jednotlivých 
pramenů více. Pokud použijeme rouno, 
nastylizujeme si vlasy na hlavu a opět 
přišijeme v místě pěšinky a postupně 
na pár dalších místech.

19.
Já jsem chtěla mít panenku 
s rozčepýřeným krátkým mikádem, 
proto beru do ruky nůžky a pěkně jí 
vlasy zastřihnu do rovinky ke krku.

Podobně jsem přišívala i delší vlasy 
blondýnce, ty jsem potom ale stáhla do 
ohonu a zavázala kouskem příze.

Zašij, našij, vyšij!
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20.
Jaký obličej bude mít vaše panenka? 
U takto malé panenky výraz ovlivní 
poloha každého stehu. Doporučuji si 
nejdřív na papír zkušebně nakreslit 
několik obličejů. Ve střihové příloze 
máte pro inspiraci ten můj. Zvolila 
jsem úplně jednoduchý způsob – oči 
tečky, linky obočí a rtů a naznačený 
nos. Výraz určuje jejich umístění 
a zakřivení. Schválně si vyzkoušejte, 
jak moc se vaše panenka promění 
s širším úsměvem, s obočím klenutým, 

umístěnými blíže k sobě apod. Můžete, 
a já vám to vřele doporučuji, si ale 
obličej navrhnout úplně podle svého. 
Může mít velké oči a sotva znatelnou 
pusu. Nos nemusí mít vůbec, nebo 
naznačený jen dvěma tečkami. Může 
mít zavřené oči. Může být úplně 
jakákoli! Udělejte si radost a vdechněte 
ji výraz (a duši) podle svého!

Zvolený obličej si potom naznačte 
lehce tužkou (nebo mizícím fixem) 
přímo na panenku a vyšijte. Použila 

jsem bavlnku, tentokrát jednoduchou 
niť. Uzlík schováme vzadu pod 
vlasy, jehlu vedeme skrz hlavu do 
vyznačených očí. Na ně použijeme 
tzv. francouzský uzlík. Vytáhneme 
jehlu v místě budoucího oka 
a dvakrát omotáme bavlnku kolem 
jehly, kterou potom píchneme do 
stejného místa a protáhneme. Pozor! 
Je nutné si otočenou nit přidržovat 
až do úplného protažení prstem, 
jinak se vám uzlík může vytvořit 
na niti kus před okem a panenka by 
měla pak oči na šťopkách. 

21.
Po vyšití obou očí, udělejte vzadu 
uzlík a stejnou nití pokračujte 
obočím a nosem. Ty vyšijeme zadním 
stehem – opravdu velmi krátkými 
stehy (moje panenka má obočí tvořené 
dvěma stehy, nos čtyřmi, rty pěti). 
Kdyby se vám výraz nepovedl, trochu 
vám ujela jehla, můžete vyvléknout 
jehlu, nit vytáhnout a vrátit se o pár 
stehů zpátky a píchnout znovu do 
toho správného místa. Zapošijeme 
a vyšijeme stejným způsobem ještě 
pusinku.

Zašij, našij, vyšij!

22.
Poslední věc, kterou můžete, ale 
nemusíte, na malé panence udělat, 
je našít jí patenty. Jeden na vnitřní 
stranu jedné ruky, druhý na vnější 
stranu. Může potom ručičky spojit 
a třeba vám objímat palec. Nebo 
držet kytičku! Nebo… pokud jí ušijete 
kamarádku, držet se s ní za ruku.
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Ruční šití
Celou panenku si můžete ušít v ruce 
a já vám to dokonce ještě doporučuji 
více. Ruční šití je ohromně meditativní 
a uklidňující činnost a při takto malé 
panence vám nebude trvat nijak 
dlouho. (Ale ano, ruční šití nás také 
krásně trénuje v trpělivosti). Panenka 
na následujících fotografiích je celá šitá 
jen ručně. Na rozdíl od šití na stroji, při 
ručním šití je snadnější si pohlídat, aby 
se vám látky nikde neposunuly, ruční 
šití (u malých projektů) často přináší 
mnohem pečlivější výsledek.

Postup je úplně stejný, jen místo 
strojem šijete celou panenku zadním 
stehem. Opět volíme co nejkratší stehy.

A zezadu potom takto:

A dále stejně už musíme ručně, i když 
jsme šili před tím na šicím stroji. Přišít 
ruce, sešít tělo, vycpat a zašít díru.
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panenku máte hotovou a možná byste sobě nebo někomu druhému rády zastrčily 
do kapsy ještě o kus víc, než jen radost. můžete velmi snadno proměnit panenku v 
ochranného anděla. Stačí ušít křídla a přišít jí je na záda. kouzlo a vážně je takto 
snadné!
na křídla potřebujete kousek bílé či smetanové pevné látky, anebo filc. na střihové 
příloze si můžete vybrat jeden ze dvou tvarů křídel a tu v návodu vám popíšu dvě 
možnosti, jak je šít.

Zázračná proměna radostné panenky

Pokud se rozhodnete pro křídla z 
pevné látky, obkreslete si střih na 
dvě vrstvy bílé látky, ale nestříhejte 
rovnou kousky podle střihu, nejdříve 
budeme šít. Pokud si na křídla zlehka 
nakreslíte rovnou čáru švu, po které 
budete šít, opět si tím šití takto 
maličké věci velmi usnadníte. Zvolte 
krátký steh a nechejte si neprošitou 
alespoň 2 cm dlouhou část, kterou pak 
křídla přerubíte. Na střihu je takové 
nejvhodnější (nejméně zakřivené) 
místo naznačeno.

Když máte ušito, vystřihněte 
křídla podle obrysu střihu a opět 
nastřihněte opatrně až ke švu 
všechna oblá místa.

Andělská křidélka
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Přerubte a vyhlaďte hůlkou švy.

A můžete křídla lehce vycpat dutým 
vláknem, baculatá křídla andělským 
panenkám sluší.

Matracovým stehem zašijte otvor. 
Křídla byste mohly ještě ozdobit, vyšít, 
ale nemusíte. Mně se tyto přerubené 
vycpané líbily jen takto jednoduché.

Andělská křidélka
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Zbývá ještě našít křídla na panenku. 
Přišijte je doprostřed zádiček s 
přiznaným švem na křídlech, které je 
taky ještě hezky vytvaruje – můžete 
na to použít zadní steh. Šijte tedy 
skrz křídla a přišívejte k zadní straně 
šatiček.

Takto to pak bude vypadat:

Druhou možností je použít filc – 
nemusíte nic přerubovat, zapošívat. 
Pokud máte silnější filc můžete použít 
jen jednu vrstvu, pokud máte jen tenký, 
doporučuji sešít k sobě dvě vrstvy. 
Jedny z křídel jsem sešívala a i vyšívala 
na stroji. Druhé, ze silnějšího filcu, jsem 
vyšila zadním stehem bavlnou ručně. 

Andělská křidélka
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Při šití křídel ze dvou vrstev filcu opět 
nejdříve šijte a pak teprve křídla podle 
obkresleného střihu vystřihněte.

A opět přišijte k zádům panenky a 
máte hotového anděla. Příručního, 
osobního, na každou cestu!

Andělská křidélka
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