
PLSTĚNÝ SNĚHULÁK 

 

Materiál 

• 1 ks molitanová podložka na plstění 

• 1 balení plstící jehly různých velikostí 

• 1 ks drátek na vytvoření ručiček 

• 1 ks ovčí rouno v barvě bílá mléčná, červená, černá, oranžová 

• 1 ks tělo sněhuláka 

• 1 ks polystyrenová koule 

Pomůcky 

• Jehly na plstění (součástí balení) 

• Molitan na plstění 

 

Postup 

1. Nejprve si připravíme tělo sněhuláka, bílou vlnu omotáme rovnoměrně a postupně 

vpichujeme okolo celého těla sněhuláka. Až máme po celém těle pevně připlstěnou vlnu, 

můžeme se vrhnout na další krok. 

   



2. Polystyrenovou kouli obalíme bílou vlnou a postupně propichujeme, dokud vlna k hlavičce 

nepřilne. Pokud se nám hlava sněhuláka zdá moc malá budeme postupně a rovnoměrně 

přikládat vlnu a propichováním ji připlstíme k hlavě. Z kousku černé vlny umotáme v prstech 

drobné kuličky, které následně přiděláme jejich propichováním k hlavičce, jako oči. 

 
 

3. V tomto kroku si vytvoříme šál pro sněhuláka, červenou vlnu se snažíme zpevnit do 

požadovaného tvaru a tvrdosti “zamotáváním“ vlny do sebe a propichováním. 

 
 

 

4. Knoflíčky na těle sněhuláka vytvoříme stejným způsobem jako oči, tudíž vezmeme černou 

vlnu a zamotáme v prstech do malých kuliček, které následně propichujeme v požadovaném 

místě na těle. 

  



5. Na nos sněhuláka budeme potřebovat oranžovou vlnu, ze které musíme vytvarovat nos. 

Nejjednodušší metoda je podobně jako u šálu propichovat na molitanu a často otáčet, 

abychom dostali kuželovitý tvar nosu. Poté nos přiložíme na požadované místo na hlavě a 

propichujeme okolo aby přilnul k hlavičce. 

 

6. Když máme hotovou hlavičku a tělo nezbývá nic než tyto dvě části spojit. Přiložíme hlavičku 

na tělo sněhuláka a propichujeme skrz kraj hlavičky do těla a postupně otáčíme, aby nám 

držela ze všech stran. Když už máme spojenou hlavu k tělu, stačí jen sněhulákovi omotat šál. 

Fantazii se meze nekladou, jak se nám bude zdát že šála sněhulákovi sluší, lehce ji 

propichujeme k tělu sněhuláka aby neupadla (nepřipevňujeme ji úplně ale jen lehce a to na 

pár místech, doporučuji šál propichovat v okolí překřížení šály a spoje hlavy s tělem abychom 

měli jistotu že hlavička neupadne). 

 

7. Ručičky vytvoříme zamotáním drátků do sebe, zastřihneme podle požadované délky a 

zapíchneme je do těla sněhuláka. 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          


