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Szükséges eszközök

•	 varrógép, varrótű (készítheted kézi varrással is, 
ebben az esetben hosszabb elkészülési idővel számolj)

•	 olló (szabóolló, vagy nagyobb méretű, erős olló)
•	 mérőszalag
•	 cérna
•	 2 db 1,5-2 cm átmérőjű gomb
•	 gombostűk, 15-20 db
•	 2 db 75x95 cm méretű, lehetőleg minimális műszáltartalmú 

előmosott textil (ha meglévő anyagot használsz, egy pamut 
ágyneműhuzat, vagy erősebb természetes vászon is megfelelő)

•	 2,5 m hosszú, 5mm-es vastagságú zsinór az összehúzáshoz
•	 300-400 g tömőanyag (vatelin), vagy puha papír az oldalfalak kitö-

méséhez
•	 62×32 cm méretű karton az aljzat merevítéséhez (a csomaghoz 

kapott papírdoboz tetejéből pont kivágható)
•	 62×32 cm méretű, kb. 5mm vastag szivacs, vagy ugyanekkora mé-

retű vastagabb puhább textil az aljzat puhításához (polár, 
plüss, esetleg frottír is alkalmas)
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Elkészítés
Szabd ki a két darab, egymásra fektetett textilből a szabásminta szerinti 
méretű alakzatot, körben 1-2 cm ráhagyással.

Az alsó darabon a szögletes füleket szegd be körben, majd a felső 
darab két sarokpontjára varrj fel egy-egy 5 cm-es zsinórból készített fü-
let. Összeállításkor ez lesz a gomblyuk az alsó fülek rögzítéséhez.

Visszájára fordítva varrd össze az alakzatot körben, majd fordítsd ki, 
színével kifelé.
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A jelölőkrétával vagy ceruzával felrajzolt vonal mentén varrd körbe 
az aljzatot a falaktól elválasztó vonal mentén. (Méretezéshez lásd 1. pont)

Helyezd el belülre a zsinórt a jelölt helyen, majd óvatosan varrd körbe, 
hogy a zsinórnak legyen stabil helye, ne csússzon el összehúzáskor. 
Ehhez bújtasd be körben a zsinórt, majd rögzítsd gombostűvel a két 
anyagot egymáshoz, a szélétől 1 cm-re. 10-15 cm-enként tűzd be a gom-
bostűket az egyenletes rögzítéshez. Amikor ezzel készen vagy, varrd kör-
be, a szélétől 1.5 cm-re, vigyázva, hogy a zsinór szabadon tudjon mozogni 
a csatornában.

Tömd ki a falat, majd a széleket befelé fordítva és a csőszerű formát ella-
pítva, varrd össze a végeket egyenként. 

A heveder két végét varrd össze, hogy egy folytonos szalagot kapj. A hevedert 
gombostűkkel rögzítsd az alsó oldalon, a megjelölt négy ponton. Varrd fel 
a hevedert ezen a négy ponton, ügyelve, hogy a két fül egyenlő hosszúságú legyen.
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A két gombot a jelölt helyen varrd fel az alsó oldalra. Összeállításkor  
ez a két gomb szolgál majd az alsó fülek rögzítéséhez.

A merevítést és a szivacsot csúsztasd az aljzat zsebébe.

A körben futó zsinórt összehúzva a tárgy karimát, falat képez. A fül 
belülről kifelé hajtva alul, gombolással rögzíthető.

Használata éjszakai alváshoz a falat zsinórral összehúzva, a dobozba helyezve javasolt. 
Nappali alváshoz a falakat összehúzva vagy kiengedve, stabil felületen elhelyezve használható. 
Nappali játékhoz, tornához a falakat kiengedve, stabil felületen elhelyezve használható.
Az ágybetétre helyezett csecsemő semmilyen állapotban nem hagyható felügyelet nélkül.
 
Ügyelj rá, hogy a gyermek arca folyamatosan szabadon legyen hagyva, légzését ne akadályozza 
semmilyen tárgy. Az aljzat merevítő papírját eltávolítva érdemes hetente 60 fokon mosva, 
vasalva fertőtleníteni. Meghosszabbíthatod a mosások között eltelt időt, ha a használat során 
valamilyen alátét textilt használsz a csecsemő alatt a foltok felfogására.
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Elkészült? 
Szuper! 
Szép álmokat a babának!
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Szükséges eszközök

•	 varrógép,	varrótű	(készítheted	kézi	varrással	is, 
ebben	az	esetben	hosszabb	elkészülési	idővel	számolj)

•	 olló	(szabóolló,	vagy	nagyobb	méretű,	erős	olló)
•	 mérőszalag
•	 cérna
•	 2	db	1,5-2	cm	átmérőjű	gomb
•	 1	db	70×120	cm	méretű,	vékonyabb	frottír	törölköző,	vagy	

azonos	méretű,	előmosott	frottír	anyag	300-400	g	tömőanyag	
(vatelin),	vagy	puha	papír	az	oldalfalak	kitöméséhez

•	 A4	méretű	irattartó	fólia,	csomagoló	celofán,	vagy	bármilyen,	
zörgő	hangot	adó,	mosásálló	anyag



Törölköző elkészítése
A	textilből	szabd	ki	először	a	törölköző	méretét	egyben,	az	alább	
megadott	méretek	szerint.

A	kiugró	négyszöget	hosszában	vágd	ketté	a	szaggatott	vonal	
mentén.

A	vágott	széleket	körben	visszahajtva	szegd	be,	kivéve	a	kapucni	
közepén	lévő	hasítékot	(szaggatott	vonallal	jelölve).

A	kapucnit	a	visszahajtásoknak	megfelelő	belső	oldal	mentén	varrd	
össze,	majd	fordítsd	ki.

Mosdókesztyű elkészítése
A	megmaradt	textilből	szabj	ki	kettő,	megadott	méretű	darabot.	
(Ha	a	megadott	méretű	textilből	indultál	ki,	a	kapucni	két	oldalán	
pont	elegendő	szélességű	anyag	marad.)

Az	alsó,	egyenes	széleket	visszahajtva	szegd	be.

A	beszegett	szélekkel	kifelé	varrd	körbe	a	kesztyűt.	Fordítsd	ki.
Készen	is	van	a	mosdókesztyű!
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Csomós játék elkészítése
A	visszamaradó	anyagból	szabj	ki	két,	megadott	méretű	darabot. 
A	két	textilt	fektesd	egymásra,	majd	helyezd	rájuk	a	fóliát. 
Ha	szükséges,	a	fóliát	vágd	méretre.

A	szélek	mentén	varrd	körbe	a	három	anyagot	összefogva,	kivéve	
az	átlósan	futó	oldalt	(szaggatottal	jelölve).	Fordítsd	ki	a	darabot,	
majd	a	szabadon	maradt	széleket	befelé	forgatva	fogd	össze,	és	
varrd	végig	ezt	az	oldalt	is.	Így	nem	marad	foszlásra	hajlamos,	
eldolgozatlan	széled.

A	kész	darabra	köss	csomót	a	hosszú,	elnyúló	sarkánál	fogva.
 
  

A frottír eszközöket nedves használat után jól szárítsd ki. Néhány naponta 
érdemes magas hőfokon mosva, vasalva fertőtleníteni.

1. 2.
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Készen vagy? Csodás! 
Ennyire még senki se használta 
takarékosabban az otthon talált 
törölközőt! 
Jó pancsolást és játékot!



Disclaimer / Nyilatkozat 
A jelen PDF tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze.

A MOME ezen a weboldalán és ezen keresztül ebben a PDF-ben közzétett
információk, adatok, ajánlások kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért,
esetleges módosulásáért, valamint azoknak szakszerűtlen/nem megfelelő
alkalmazásával/felhasználásával összefüggésben felmerülő problémákért,
hibákért, károkért a MOME-ét semmilyen felelősség nem terheli.

A MOME honlapon letölthető Segítő Pakkok és a bennük ajánlatott termékek
használata önkéntes és kizárólag saját felelősségre történhet. A MOME honlapon
közzétett adatok, információk ajánlás jellegűek, nem helyettesítik az orvosi/
védőnői konzultációt!

Amennyiben a MOME weboldalon található bármely segélydoboz/termék
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, esetleg panasza merül fel, kérjük
írjon ide: segitopakk@mome.hu.

Az adott webhelyen található külső honlapokra mutató hivatkozások is
tájékoztató jellegűek. A MOME nem vállal felelősséget a külső honlapokon 
található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra 
nincs befolyásunk. A jogellenes, hamis, hibás vagy hiányos tartalmakért és 
valamely hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek 
megfelelően nem vállalunk felelősséget.

segitopakk.mome.hu 


