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KREATYWNY ZESTAW DO SZYCIA LUCY (model 11482) – Instrukcja obsługi
PLSzanowny kliencie,  

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.  
Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi,  
należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!
PRACA Z NITKĄ:
1. Odwiń nitkę do wyszywania z motka. Odetnij kawałek o długości około 35 cm.
2. Złap nitkę palcami w odległości około 2,5 cm od jej końca.
3. Palcami drugiej dłoni podciągnij w górę jedno włókno nitki. Włókna zawsze oddzielaj po jednym.
4. Obecnie oddzieliłeś jedno włókno. Powtórz kroki 2-3, aby oddzielić drugie włókno.
5. Wyrównaj oba włókna tak, aby ich końce się zetknęły. Teraz jesteś przygotowany do szycia! Pozostaw resztę włókien nici luźno i nie rozplątuj ich, aby 
móc je później wykorzystać.
NAWLEKANIE NITKI:

1. Zrób węzeł na jednym końcu nitki (zob. rys. 1). 
2. Nawlecz igłę na drugi koniec nitki. Przytrzymaj palcami koniec nitki tak, aby można było w prosty sposób wsunąć go w ucho igły.
3. Trzymając igłę w jednej ręce przewlecz nitkę przez ucho igły.
Teraz nitka jest nawleczona! Jej krótsza część powinna zwisać około 10 cm za uchem igły, aby dobrze trzymała się na swoim miejscu.
 

 
ŚCIEG PROSTY:
1. Rozpoczynamy od nawleczenia nitki.
2. Przebij tkaninę igłą od spodu na wierzch.
3. Ciągnij igłę z nitką tak długo, aż węzeł zetknie się ze spodnią płaszczyzną materiału.
4. Wbij igłę w materiał z wierzchu i wsuń pod spód, a następnie dobrze zaciągnij, aby wykonać pierwszy ścieg na tkaninie.
5. Kontynuuj w szycie w wyznaczonym miejscu na tkaninie. Pomiędzy poszczególnymi ściegami pozostawiaj niewielki odstęp.
 
ŚCIEG STĘBNOWY

1. Wykonaj jeden ścieg prosty. Następnie wyciągnij igłę z tkaniny w niewielkiej odległości od pierwszego ściegu.
2. Wbij igłę w miejsce zakończenia pierwszego ściegu.
3. Kontynuuj wykonywanie ściegu wzdłuż tkaniny, w górę i w tył wykonując kolejne ściegi. Ściegi utworzą linię prostą.
 

ZRÓB SWOJĄ LUCY:
1. Używając czarnej nitki wykonaj jeden dłuższy ścieg prosty na kawałku materiału stanowiącym nos.
2. Przebij igłę w środkowej części wykonanego ściegu.
3. Zaciągnij pierwszy ścieg w dół, aby utworzyć kształt litery „V”.
4. Wykonaj kilka ściegów stębnowych, aby powstał uśmiech. Podciągnij do powierzchni materiału węzeł zrobiony na nitce (węzeł zapobiegnie pruciu się ściegu).
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1. Ustaw nos w środkowej części twarzy. Przymocuj go obszywając dwoma włóknami białej nitki, ściegiem prostym dookoła, przy samej krawędzi 
zostawiając od dołu małą przerwę.
2. Weź małe kawałki wypełnienia i wepchnij je patyczkiem pod nos. Gdy nos będzie dobrze wypchany i będzie ładnie wyglądał, zaszyj dziurę ściegiem 
prostym i zrób węzeł na końcu nitki.
3. Wybierz oczy oraz ich wyraz. Rozmieść oczy po obu stronach nosa. Dwoma włóknami czarnej nitki przyszyj oczy do twarzy. 
Przytnij górną część wykrojonego wcześniej oka, razem z rzęsami, aby stworzyć oko zamknięte.
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PRZYTNIJ GÓRNĄ CZĘŚĆ WYKROJONEGO WCZEŚNIEJ OKA, RAZEM Z RZĘSAMI, ABY STWORZYĆ OKO ZAMKNIĘTE

 

1. Przyszyj po jednym cekinie na każde oko dwoma lub trzema ściegami. Staraj się umieścić cekiny na każdym oku w tym samym miejscu.
2. Omieść twarz na stronie materiału z futerkiem w środku głowy. Przyszyj podwójną nitką. Na końcu zrób węzeł i odetnij pozostałą część nitki. 
3. Przystaw część ucha z kożuszkiem do płaskiej „prawidłowymi stronami do siebie” tak, aby futerko było wewnątrz. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można 
je spiąć np. agrafkami.
4. Prosta krawędź ucha – tej części nie zszywamy. Pozostałe krawędzie zszywamy ściegiem stębnowym. Użyj dwóch włókien białej nitki. W trakcie szycia 
staraj się wciskać kożuszek do wewnątrz.
5. Za pomocą patyczka wywlecz powierzchnię z kożuszkiem na zewnątrz. Może to sprawiać problem i zabrać trochę czasu. Przystaw patyczek do górnej 
(zaokrąglonej) krawędzi ucha i wciśnij ją go do środka a następnie uformuj je.
6. Powtórz kroki 2-4 wykonując drugie ucho. Przesuwaj palcami po futerku, aby wytworzyć małe kępki. 
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1. Połóż okrycie na górnej części Lucy. Kolorową stroną do dołu. Zepnij kawałki razem na krawędziach, zwróć szczególną uwagę na wykonywane 
czynności podczas ustawiania uszu.
2. Uszy i okrycie będą włożone pomiędzy kawałki korpusu. Okrycie i dolna część uszu będą trochę wystawać ponad górną krawędź materiału. Teraz Lucy 
jest gotowa do zszycia.
3. Nawlecz igłę podwójną nitką. Zeszyj krawędzie po całym obwodzie ściegiem stębnowym, pozostaw przerwę pomiędzy nogami. Wyjmij szpilki 
(agrafki), aby ich nie zaszyć. Gdy dojdziesz do uszy, upewnij się, ze przeszywasz wszystkie warstwy. Sprawdź także, czy dobrze przeszyłeś okrycie. Po 
obszyciu wywlecz futerko (uszy, okrycie) na zewnątrz.
4. Przygotuj wypełnienie rozsuwając je palcami od siebie, aby była ładna i puszysta. Wypełnij wnętrze lamy. 

W TYM MIEJSCU PRZESTAŃ SZYĆ ZACZNIJ SZYĆ W TYM MIEJSCU
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OKRYCIE    W TYM MIEJSCU 

PRZYSZYJ USZY➊ ➋
➌

➍

 

1. Rozpoczynamy zawleczoną igłą. Przeszyj materiał tak, aby węzeł znalazł się wewnątrz pluszaka.
2. Utwórz igłą linię prostą w stronę przeciwległego materiału.
3. Zaszyj otwór.  
 Mocno zaciągaj nitkę. Przeciągnij kilkakrotnie igłę przez gotowy szew,  
aby nie dochodziło do wysuwania się wypełnienia.

Ochrona środowiska naturalnego 
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno 

wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznac-
zonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 

zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, 

jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieod-

powiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób 
niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części 

zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w 

połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada 
za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu 

produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 

transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
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