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Білочка на дереві,
Котик у хатинці,
Але — глянь, зустрілися
У оцій от книжці!
Котик каже: “Можу й я
Високо залізти!
Всі тварини — це сім’я!
Подивись за змістом:
В лісі зайчик, ведмежа —
Друзі в нас хороші.
У світ книги вирушать,
Будем разом, прошу!
Прошу, мур, у час дозвілля
Ви займіться рукоділлям!
Я запрошую вас, кіт,
В іграшковий дивосвіт!
Будем іграшки робити —
Всіх тварин по черзі, діти!”
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Модель 7.
Білочка Жозефіна
(вигаданий автором образ).
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Füllung vom Rumpf. Zuerst legen Sie mit  Fiberfill den Boden 
und die Stellen, wo die Beine befestigt sind auf. Weiter legem Sie 
Pluschtier mit dem Bauch auf Ihre Hand und schütteln 2 Teelöfel von 
Metallgranulat ein. Wenn es Rumpf völlig eingefüllt ist nähen Sie 
das Loch zu, befestigen den Faden und schneiden Sie den ab. 

Die Ohren. Die zusammengenähte Ohren umstülpen, befestigen 
mit Hilfe von Nädel und annähen.  

Die Gestaltung vom Maul. Mit der kleinen Schere scheren Sie die 
Nasespitze, ausnähen und nähen Sie die Augen an. 

Die Information u
..

ber Persönliches. Über die Autorin
Die Autorin von diesem Buch heißt Oxana Skljarenko. Sie ist die 

Sigerin in den internationalen Konkuren von Autorenkuscheltieren.  
Im Jahre 2011bekam Sie „Certficate of Archievement“ für die 
technjlogische Entwicklungsarbeiten und Formgestaltung im Gebiet 
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Puppe“ (2007), „Ein Kuscheltier mit eigenen Händen “(2009. In zwei 
Sprachen) und „Die Puppe: Der ukrainische Stil“(2011). Das letzte 
Buch bekamm einen Erlaubnisschein vom ukrainischen Ministerium 
für Wissenschaft und  Bildung für die Benutzung als Lehrbuch. “Die 
Bären und Teddybärchen“ ist das einzigartige Lehrbuch über die 
Fertigungstechnik von Teddybären, das es in Ukrainisch geschrieben 
ist. Das Lehrbuch „Das Land der Kuscheltiere. Die Grundlagen von 
der Kuscheltiermodellierung“ – sind die verwirklichten Ideen von 
Autorin seit dem Jahr 1998 bis heute.      
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