
PLSTĚNÁ VÍLA Z OVČÍHO ROUNA 

  

Materiál 

• 1 ks molitanová podložka na plstění 

• 1 balení plstící jehly různých velikostí 

• 1 ks chlupatý drátek v růžové barvě 

• 1 ks ovčí rouno v barvě bílá mléčná, tělová, růžová, meruňková, tyrkys juka 

na vlasy: 

• 1 ks ovčí rouno rezavá střední nebo 

• 1 ks přírodní mohér vlnitý nebo 

• 1 ks pletací příze Puppengarn v bílé barvě 

• Případně v balení najdete také ovčí vlnu hnědé barvy pro 

 

Pomůcky 

• nit tělové nebo růžové barvy, nůžky 

  

Postup 

1. Na vyrobení podkladu hlavičky víly si připravte bílé rouno, molitanovou podložku a plstící jehlu. Na 

kuličku o velikosti asi 3,5 cm budete potřebovat přibližně hrst rouna. 



 
2. Rouno v rukách upravte do kuličky. 

 
3. Vezměte plstící jehlu a začněte ji vpichovat na různá místa skrz kuličku. Tím docílíte zpevnění 

kuličky. 

 
4. Uplstěná kulička musí být opravdu pevná. Pokud se kulička při plstění šišatí, vezměte ji do dlaní a 

poválejte, dokud nebude opět kulatá, poté pokračujte v plstění. 

 
5. Kuličku vždy upravte v dlaních a poté zpevněte tak, že budete vpichovat plstící jehlu. Vpichujte tak 

dlouho, dokud nevznikne pevná kulička, které bude držet požadovaný tvar. 

 
6. Nyní si připravte ovčí rouno tělové barvy, které přijde na obličej. Jeho délka je stejná asi jako 

molitanová podložka. Ustřihněte si 2 nitě o délce 15 cm. 



 
7. Tělové rouno svažte uprostřed pevně nití. Zbývající konce nitě ustřihněte. 

 
8. Vezměte bílou uplstěnou kuličku, přiložte na ni tělové rouno. Rukou obalte celou kuličku tak, aby 

neprosvítal bílý podklad. 

 
9. Kuličku držte pevně v jedné ruce. Do druhé ruky uchopte plstící jehlu a v místech, kde se rouno od 

sebe vzdaluje, jej připevněte několika vpichy plstící jehly. 

 
 

 

10. Nyní vezměte do druhé ruky nit a tělové rouno pevně svažte v dolní části hned pod kuličkou. 

 
11. Ustřihněte si chlupatý drátek na délku 15 cm. 



 
12. Asi 1 cm od konce chlupatého drátku jej ohněte směrem zpět. To bude tvořit ručičku víly. 

Proveďte i na druhém konci chlupatého drátku. 

 
13. Z tělového rouna oddělte úzký proužek o délce molitanové podložky. 

 
 

 

 

 

  

 

 

14. Uprostřed chlupatého drátku začněte obmotávat tělové rouno, tak, aby neprosvítal růžový 

chlupatý drátek. Omotejte až na rozšířený konec a poté omotávejte směrem zpět. 



 
15. Pokud rouno někde nedrží, použijte jemnou plstící jehlu a místo zpevněte vpichováním. 

 
16. Stejným způsobem omotejte i druhou polovinu drátku a vytvořte tak ručičky pro vílu. Pokud 

nejsou ručičky stejně široké, přidejte ještě trochu rouna a rozdíl dorovnejte. 

 
17. Připravte si hlavičku víly, prohlédněte ji kolem dokola a určete si, kde je nejhezčí část, která bude 

tvořit obličej. Svazek pod obličejem rozdělte na polovinu v místě, kudy budou procházet ručičky. 

 
 

 

 

 

18. Ustřihněte nit a několikrát pevně omotejte pod drátkem. 



 
19. Ručičky by měly pevně držet na svém místě, proto je ve středu zpevněte několika vpichy plstící 

jehly. 

 
20. Na vytvoření tělíčka budete potřebovat bílé rouno. To omotejte pod ručičkami. 

 
21. Pomocí plstící jehly zpevněte ze všech stran. Tip: Abyste si hlavičku nepoškodili, položte ji na okraj 

plstící podložky. 

 
22. Plstěte tak dlouho, dokud bílé tělíčko pevně nedrží s ostatními částmi. 

 
23. Teď začněte tvořit dvoubarevné šatičky. Jako podklad použijte růžové rouno. Vrchní část šatů 

bude z tyrkysového rouna. 



 
24. Růžové rouno přehněte v polovině a odtrhněte kus o požadované délce šatů. 

 
25. V přehybu rouna udělejte uprostřed díru. 

 
26. Touto dírou jemně protáhněte hlavičku víly. 

 
 

 

 

 

 



27. Připravte si slabší tyrkysový proužek rouna a přetáhněte jej přes hlavičku stejně jako v 

předchozích bodech. 

 
28. Připravte si tenký proužek meruňkového rouna. Růžové a tyrkysové rouno uhlaďte směrem dolů a 

meruňkovým rounem obojí svažte pod linií ručiček. 

 
29. Ze stran zkontrolujte, zda pod šaty neprosvítá bílé tělíčko. Pokud ano, uhlaďte šaty a pomocí 

plstící jehly zafixujte rouno na svém místě. 

 
30. Šaty můžete uhladit také plstící jehlou tak, že budete jezdit shora dolů. Počítejte s tím, že tak 

budete rouno vyčesávat dolů a šaty tím prodlužovat. 



 
31. Pokud nechcete, aby měla víla výstřih, pomocí plstící jehly vpichujte rouno kolem krku. 

 
32. Následuje aplikace vlasů. Pokud chcete, aby měla víla kudrnaté vlásky, je vhodné použít přírodní 

mohér nebo přízi Puppengarn, pro rovné vlásky můžete využít česané ovčí rouno v libovolné barvě. 

 
33. V případě návodu jsme zvolili přírodní vlnitý mohér. Vlasy nejprve plstíme na zadní část hlavy. 

Můžeme použít i jiný, v obsahu balíčku najdeme hnědý. 

 
 

 



34. Poté připlstíme přední část vlasů. 

 

 

35. Také šaty nebo vlasy můžete dozdobit kytičkami či jiným zdobením. Zkrátka upravte vílu podle 

své fantazie. 

 

autorka návodu Ing. Petra Sudová, KREATIV. 


