PROJEKT HOBOTNICA

Navodila za izdelavo meduze
ZA IZDELAVO POTREBUJEMO
kvačko velikosti 2,0 mm do 3,0 mm (odvisno od debeline preje, vzemite
manjšo kvačko-bolj goste petlje)
prejo iz 100% bombaža (nežne barve, lahko je marceriziran ali klasični
bombaž)
sintetično polnilo, ki mora biti pralno pri 60 stopinjah celzija
igla
škarje
šiviljski meter
označevalec (marker)

OKRAJŠAVE
GP-GOSTA PETLJA; kvačko vbodemo v drugo petljo od kvačke (iz prve
petlje poteka delavna zanka) zajamemo nit in jo prevlečemo-potegnemo
skozi petljo. Na kvački imamo 2 zanki. Spet zajamemo nit in jo
prevlečemo skozi obe zanki.
VP-VERIŽNA PETLJA; na kvački imamo eno zanko, naslednjo verižno petljo
izdelamo tako, da zajamemo delovno nit in jo potegnemo skozi zanko na
kvački.
PŠP-POLŠIBIČNA PETLJA; na kvački imamo zanko, ovijemo delovno nit in
kvačko vdanemo v tretjo petljo, na kvački imamo sedaj 3 zanke.
Zajamemo nit in jo prevlečemo skozi vse tri zanke. Nasljednja pšp poteka
v sosednjo petljo. (opis za izdelavo lovk)
ŠP-ŠIBIČNA PETLJA; ovijemo nit okoli kvačke in vbodemo v sosednjo
petljo. Niti prevlečemo. Na kvački so zdaj tri zanke. Zajamemo nit in jo
prevlečemo skozi prvi dve zanki. Spet zajamemo nit in jo prevlečemo
skozi preostali dve zanki.
PGP-POLGOSTA PETLJA; kvačko vbodemo v drugo petljo od kvačke.
Zajamemo nit in jo potegnemo skozi zgornji člen petlje ter zanko na
kvački.

POSTOPEK
Izdelava meduze poteka iz kroga v krog, kot spirala. Kroga se ne
zaključi.
1. krog: 6 gp v čarobni prstan,
2. krog: 2 gp v vsako gp (12 gp)
3. krog: *1 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (18 gp)
4. krog: *2 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (24 gp)
5. krog: *3 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (30 gp)
6. krog: *4 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (36 gp)
7. krog: *5 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (42 gp)
8.-17. krog: po 42 gp (42 gp)
18. krog: *5 gp, 2 gp skupaj* 6x (36 gp)
19. krog: *4 gp, 2 gp skupaj* 6x (30 gp)
20. krog: *3 gp, 2 gp skupaj* 6x (24 gp)
Tu sedaj začnemo izdelovati ovratnik meduze. Zajemamo zunanji del
petlje. Kvačko vtakneno samo skozi eno zanko, na zunanji strani
meduze.
21. krog: v zunanji del petlje naredimo 5 šp v isto gp, spustimo 1 gp, 1
pgp. Ponovimo 8-krat, da dobimo valovit ovratnik. Odrežemo nit, to
zavozljamo in skrijemo v notranjost meduze.
22. krog: V kolikor želite, lahko zamenjate barvo preje in naredite
obrobo ovratnika v drugi barvi.
Začnete na "dolini" ovratnika.
1 gp v prvi gp
2 gp v drugi gp
1 gp v tretji gp
2 gp v četrti gp
1 gp v peti gp
1 gp v pgp
To ponovimo v vsak volanček, končamo s pgp. Odrežemo nit, jo
zavozljamo in všijemo v notranjost meduze.

POSTOPEK: SPODNJI DEL-POKROVČEK
Izdelava poteka iz kroga v krog, kot spirala. Kroga se ne zaključi.
1. krog: 6 gp v čarobni prstan,
2. krog: 2 gp v vsako gp (12 gp)
3. krog: *1 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (18 gp)
4. krog: *2 gp, 2 gp v naslednji gp* 6x (24 gp)
Dno se pritrdi na telo tako, da s kvačko zajamemo obe niti na
pokrovčku in notranjo zanko na telesu meduze (21.krog) in obkvačkamo
vse skupaj (24 gp).
Telo meduze napolnimo z polnilom, predno vse skupaj zapremo. Polnila
naj bo dovolj, da bo meduza dovolj čvrsta in bo imela lepo obliko.

POSTOPEK: LOVKE
Na pokrovčku naredimo 6 lovk, ki jih delamo na pokrovčku na vrstici 2
ali 3.
Naredimo 50 verižnih, se obrnemo in delamo po 2 pšp prvih 15 verižnih
(lahko tudi več-to je prepuščeno vam). Ko lovko zaključite jo zavarujte
s pgp in odrezano nit skrijete v notrajnost meduze.
Lovke ne smejo biti daljše od 22 cm!

POSTOPEK: OBRAZ
Oči nahko všijete na meduzo ali pa jih posebej nakvačkate in dobro
prišijete na meduzo.
Priporočam, da oči našijete na meduzo predno jo zaprete, ker je tako
lažje šivati. Takrat tudi všijete usta.
Meduza naj ima prijeten obraz.

USTREZNOST MEDUZE
S pomočjo šivilskega metra opravimo hitri test ustreznosti:
- premer glave: min. 3,5 cm;
- dolžina glave: 3,5-8 cm;
- dolžina lovke, ko je popolnoma raztegnjena: 18-22 cm.
Vzamemo plastnično palčko (npr. lizika) in preverimo velikost lukenj v
telesu meduze, palčka ne sme iti skozi luknjice med petljami. Ne smete
biti pregrobi, nežno preverite. Luknje morajo biti čim manjše, da
polnilo ne uhaja med uporabo.
Pri meritvah glave, lahko pride do manjših odstopanj zaradi debeline
preje. Pri dolžini lovk NE SME PRITI DO ODSTOPANJ.
LOVKE ZARADI VARNOSTI OTROK, NE SMEJO PRESEGATI 22CM.
Zaradi varnostnih razlogov se izogibajte dodajanju “modnih dodatkov"
na meduzo.
Meduza naj bo preprosta in s prijaznim obrazom.

PROJEKT
HOBOTNICA
Slikovna navodila za izdelavo meduze

Navodila so povzeta po spletni strain: https://www.spruttegruppen.dk

