
Jak wykonać konika z materiału? 

 

Będziesz potrzebować: 

- szablon konika  

- 2 x wykrój konika na 

dowolnym materiale 

- skrawki materiałów 

- włóczkę na grzywę i ogon 

- dwa guziczki 

- watę, włókninę lub kulkę 

silikonową do wypchania 

konika 

- nożyczki, igłę z nitką, ewentualnie klej 
 

 

 

 

1. Z materiału wytnij dwa razy szablon konika, najlepiej 

użyć nożyczek z ząbkami. Jeśli w domu jest maszyna 

do szycia poproś kogoś z rodziców o zszycie konika. 

Jeśli nie, zszyj ręcznie (najprościej gęstą fastrygą raz 

w jedną stronę a potem  z powrotem. Pamiętaj, że 

zszywamy na lewej stronie (prawe strony są 

zwrócone do siebie) i zostawiamy na grzbiecie nie 

zszyty fragment, przez niego przewleczemy konika 

na prawą stronę oraz go wypchamy.  

2. Kiedy zszyjesz konika, przewlecz go na prawą 

stronę, korzystając np. z tępej strony ołówka. Dokładnie wypchnij 

wszystkie „zakamarki”.  

 

 

3. Teraz korzystając również z otworu na 

grzbiecie wypchaj konika. Zacznij od nóg i pyska, 

bo potem nie dasz rady przepchnąć tam 

„wypełniacza”. Dobrze wypełnij nogi, bo inaczej 

będą się załamywać.  



4. Na koniec zszyj otwór na grzbiecie. Nie 

martw się, że szew nie jest idealny i tak w 

tym miejscu będzie siodło i szwu nie będzie 

widać.  

 

 

 

 

 

5. Teraz przyszyjemy oczy z guziczków. Igłę z 

nitką wbijamy w miejscu, gdzie a być oko i 

przebijamy na druga stronę. Nawlekamy guziczek i 

przez druga dziurkę w guziku przeprowadzamy 

nitkę i znów przebijamy na drogą stronę. 

Nawlekamy drugi guziczek i powtarzamy czynność 

jak przy pierwszym. Tym sposobem przyszywamy 

oba guzikowe oczka jednocześnie.  

 

 

 

 

6. Robimy ogon. Włóczkę składamy kilkakrotnie 

na długość ok 13 cm, na jednym końcu 

wiążemy supełek. Na drugim końcu rozcinamy 

nitki. Przyszywamy ogon do konika. 
 

 

 

 

 

 

 



7. Została do zrobienia grzywa. Tniemy ok. 13-centymetrowe odcinki, 

składamy na pół, na jednym końcu wiążemy supełek jak najbliżej brzegu. W 

zależności od tego, jak bujną chcecie mieć 

grzywę, tyle przygotowujemy naszych 

elementów. Każdy z osobna przyszywamy do 

konika. Grzywa u mojego konika opada na jedną 

stronę. Można zrobić węzełki na środku odcinka 

włóczki i wtedy przyszywając grzywę w miejscu 

węzełka będzie się ona układała na dwie strony.  

Oczywiście możecie wykorzystać inne, własne 

sposoby zrobienia grzywki . 

8. Teraz zostało nam jeszcze siodełko. Ja zrobiłam 

tylko czapraczek, który przyszyłam na grzbiecie 

ale możecie też doszyć lub dokleić siodełko. No i 

mój konik jest dziewczynką to w grzywie zawitała  wstążeczka. Możecie 

także zrobić ogłowie, wtedy koni będzie gotowy do jazdy. Pa-ta-taj  

Ciekawe, jakie koniki Wy stworzycie. Do dzieła! 

 


