
Майстер – клас «Виготовлення мішечка - зайця для яєць 

та цукерок» 

 

Для виготовлення мішечка слід підготувати: 

• тканина (будь-який матеріал: бавовна, льон, або синтетика); 

• нитки в колір або контрастні в залежності від моделі мішечка; 

• шнур або стрічка; 

• голка; 

• шпильки; 

• ножиці; 

• сантиметрова стрічка; 

• лінійка; 

• крейда. 



          
 

Технологія виготовлення мішечка: 

1. Підготувати викрійку. Наш мішечок буде складатися з трьох частин: 

основної частини, вушок та куліси, для втягування стрічки. 

 

 
 

2. Скласти тканину лицевим боком всередину. Прикласти викрійку 

основної деталі, обвести. Вирізати, відступивши від наміченої лінії 1 

см (припуск на обробку деталей). Прикласти викрійку ще раз, 

обвести і вирізати. У нас вийшло 4 деталі мішечка: 2 основні деталі 

верху й 2 деталі підкладки. 

 



          
   

3. Для виготовлення вушок ми беремо тканину двох кольорів. Скласти 

дві тканини лицевим боком всередину. Прикласти викрійку вушок, 

обвести. Вирізати, відступивши від наміченої лінії 1 см (припуск на 

обробку деталей). Прикласти викрійку ще раз, обвести і вирізати. У 

нас вийшло 4 деталі вушок.  

4. Скласти тканину вдвоє лицевим боком всередину. Прикласти 

викрійку куліси, обвести. Вирізати, відступивши від наміченої лінії 1 

см (припуск на обробку деталей). У нас вийшло 2 деталі куліси. 

 

          
 



 
 

5. Підготувати кулісу для пришивання. Спочатку запрасувати короткі 

зрізи куліси на виворотній бік. Потім запрасувати довгі зрізи на 

виворотній бік. 

 

          
 

6. Намітити місце пришивання куліси до основної деталі. Закріпити 

кулісу шпильками, на відстані 3 см від верхнього зрізу основної 

деталі. 

 



 
 

7. Пришити кулісу двома паралельними строчками, відступивши від 

краю 0,1 см. Припрасувати. 

 

          
 

8. Скласти 2 основні деталі верху лицевим боком всередину, 

закріпити шпильками, обшити з трьох боків на відстані 1 см від 

краю. Обшити можна як на машинці, так і ручним швом «назад 

голкою». Припуски зрізати до 0.3 см. Вивернути на лицевий бік. 

 



          
 

 
 

9. Скласти 2 деталі підклада (в даному випадку підклад 

виготовляється з тканини верха) лицевим боком всередину, 

закріпити шпильками, обшити з трьох боків на відстані 1 см від 

краю, залишивши з одного боку отвір для послідуючого вивертання 

деталей на лицевий бік. Припуски зрізати до 0.3 см.  

 

          
 



10. Обробити вушка. Скласти 2 деталі лицевим боком всередину, 

закріпити шпильками, обшити на відстані 1 см від краю, 

залишивши один бік  не зашитим, для послідуючого вивертання. 

Припуски зрізати до 0.3 см, кут зрізати, не доходячи до строчки 0,1 

см. Вивернути, виправити, припрасувати. 

 

          
 

          
 

11. Приколоти вушка до основної деталі верху.  

 



 
 

12. Вставити основну деталь верха в деталь підклада, лицевим боком 

усередину. Закріпити шпильками, обшити по колу на відстані 1 см 

від края. 

Вивернути на лицевий бік через отвір на підкладі. 

 

            
 



          
 

13. Зашити отвір на підкладі потайним швом. Виправити мішечок, 

припрасувати. 

 

         
 

14. Вставити зав’язки в мішечок. За допомогою англійської шпильки, 

починаючи з одного боку, пройшовши коло, зав’язати кінці зав’язок 

разом на вузлик. Потім так само з іншого боку.  

          



 

          
 

 
 

Мішечок - заєць готов! 


