
Plstěná ovečka 

Na ovečku budeme potřebovat: 

• Praná vlna 

• Bílá mykaná vlna 

• Černá vlna 

• Chlupatý drátek 

• Jehla – střední, jemná 

• Molitan 

Postup 

1. Jako první si vytvoříme nohy pro ovečku, použijeme chlupatý drátek, který 

obalíme do vlny a následně zpevníme vpichováním jehly. Drátek poté ohneme 

do tvaru U. Tento proces zopakujeme ať máme pro ovečku 2 nohy. 

 

 
 

2. Nyní potřebujeme vytvořit tělo ovečky. Bílou vlnu zamotáme do oválu, 

průběžně tělo propícháváme hrubší jehlou, dokud nevznikne požadovaný tvar.  
 

 
 

 

 

 



3. V tomto kroku připevníme ovečce nohy k tělu. Nohy ve tvaru U přiložíme 

k jednomu konci oválu (těla) a překryjeme malou vrstvou vlny, kterou 

následně propichujeme a zajistíme tak, že nám nohy od těla neodpadnou. 

Nožičky nemusí být perfektně zarovnané s vlnou, později totiž budeme 

celou ovečku obalovat do prané vlny, která zakryje tyto nerovnosti. 

Tak samo připevníme nožičky i na druhé straně těla.   

 
 

4. Nyní si vytvoříme hlavičku. Budeme opět potřebovat bílou vlnu, kterou 

opět zamotáme do oválku a začneme propichovat a tvarovat do 

pevnějšího oválku. Na jednom konci by měla vlna zůstat nezaplstěná, aby 

se nám potom lépe připevňovala k tělu ovečky. 

 
 

 

 

 



5. V tomto kroku máme hlavičku vytvarovanou a je potřeba ji přidělat nos a 

ústa. Vezmeme kousek černé vlny, který zamotáme abychom z ní mohli 

tvarovat tenké křivky na hlavě ovečky. Tenkou zamotanou vlnu přiložíme 

na hlavu a z párkrát propíchneme abychom tvar spojili s hlavou. 

 
 

6. Nad vytvořenými ústy vytvoříme další křivku, která bude mít tvar do V. 

Tyto dva tvary následně spojíme opět tenkým kousek černé vlny. A 

výsledek by měl vypadat jako na obrázku níže. 

 
 

7. Na boku hlavy vytvoříme oči. Stačí vzít kousek černé vlny a trochu zamotat 

do kuličky mezi prsty. Poté kuličku přiložíme k boku hlavy a vpichováním 

jehly připevníme. 

 
 

8. V tomto kroku si připravíme uši pro ovečku. Uši budeme dělat z bílé vlny, 

budeme je tvarovat téměř do kruhu, ale na jedné straně by vlna měla 

zůstat nezaplstěná, aby se nám uši snadněji připevňovaly k hlavičce. 



V případě potřeby můžeme tvar uší zdokonalit jemným zastřižením 

přebytečné vlny nůžkami. 

 
 

9. Nyní připevníme hlavičku k tělu. Hlavu umístíme na tělíčko v místech, kde 

ji chceme mít a začneme ji připevňovat vpichováním jehly do těla ovečky. 

 
 

10.  Když už máme hlavu připevněnou k tělíčku, nezbývá nic než připevnit na 

hlavu uši, které máme již vytvořené. Uši jednoduše přiložíme na vrchní 

část hlavy nezaplstěnou částí a vpichováním jehly uši zajistíme, aby 

neodpadly. 

 



11.  Nyní nám zbývá už jen ovečku obalit do prané vlny. Po kouskách 

přikládáme na ovečku pranou vlnu a vpichujeme ji jehlou do těla ovečky. 

Postupně takto obalíme celé tělíčko ze všech stran a můžeme trochu 

přidat i na hlavu ovečky.  

 
 

Nakonec by naše ovečka mělo vypadat takto: 

 
 

 

 
 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=n_YTPBcGSVc&list 

             Felts by Philippa 

https://www.youtube.com/watch?v=n_YTPBcGSVc&list

