
Zajčki iz nogavic 
 

Naučili se bomo, kako iz tistih nogavic, ki so nam premajhne ali ki jih ne nosimo več, 

sešijemo prikupne zajčke. Zajčki nas bodo razveseljevali ob prihajajoči veliki noči, lahko pa 

seveda vsak navadni dan, kot naše nove, prikupne igrače. 

 

Pa je sploh mogoče izdelati take zajčke?   

Seveda, le slediti je potrebno spodnjim navodilom in jih pozorno brati.  

K ustvarjanju lahko povabiš še starejše sestre in brate, lahko pa ti na pomoč priskočijo tudi 

starši.  

Čas bo tako hitreje minil, zabavali se boste vsi in spoznali, kdo je najbolj spreten pri šivanju v 

vaši družini. 

 

 

Za izdelavo zajčka potrebujemo: 

 

o staro nogavico, 

o sukanec, 

o iglo (lahko tudi šivalni stroj), 

o škarje, 

o polnilo (lahko tudi riž, ajdovo kašo), 

o flomaster, 

o okrasne trakove, koščke blaga, 

o gumb. 

 

Fotografija 1. Potrebni material za izdelavo 

 

 

Ko imamo vse pripravljeno,  se lahko lotimo dela. 

 

 



1. korak 

Nogavico najprej obrni okoli, na 

narobno stran, in jo poravnaj. 

 

 
Fotografija 2. Obračanje nogavice 

 

 

 

2. korak 

Po sredini (od prstov do pete) s 

flomastrom nariši črto. S 

škarjami zareži po črti. Zgornja 

dela na notranji strani zareži 

tako, da nastane trikotnik. 

Pripravi si iglo in sukanec ter 

vse izrezano dobro zašij. 

 

Fotografija 3. Rezanje ušes  

 

 
Fotografija 4. Šivanje izrezanega 

 

Nasvet. 

Če imajo starši šivalni stroj, 

se lahko naučiš šivanja nanj. 
 



  

3. korak 

Ko je nogavica zašita, jo 

ponovno obrni na pravo stran. 

Ušesa so gotova. 

Fotografija 5. Obračanje 

 

 

4. korak 

Dobljeno nogavico napolni s 

polnilom. Polnilo je lahko vata, 

riž, ajdova kaša, lahko pa 

kombinacija vsega. Na koncu 

dobro zašij ali zaveži s trakom, 

da polnilo ne bo padalo iz  

zajčka. 

 

Fotografija 6. Polnjenje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasvet 

Če se boš odločil in zajčka napolnil z 

rižem ali ajdovo kašo, bo zajček služil 

kot igrača za sproščanje in umirjanje.  

Če zajčka napolniš z vato, pa dobiš 

domačo mehko igračo. 
 



 

5. korak 

S flomastrom nariši še oči in 

gobček. Lahko pa za oči 

uporabiš gumb, gobček izrežeš 

iz drugega blaga in ga na obraz 

zašiješ. Zajčku lahko dodaš tudi 

modne dodatke, ki jih z lepilno 

pištolo na koncu zalepiš nanj. 

 
Fotografija 7. Zajčkova glava 

 

 

6. korak 

Zajčki so pripravljeni. Zdaj se 

odloči, ali se boš z njimi igral ali 

pa bodo kot okras prihajajočim 

praznikom.  

Zajčki so lahko tudi prav 

imeniten pokrov manjšega 

steklenega kozarca, v katerem se 

skrivajo slastna čokoladna 

jajčka. 

 
Fotografija 8. Zajčki iz nogavic 

 

Veselo ustvarjanje želimo. 


