
ASTOĥKĀJĪTIS 
 

 

AstoĦkājītis valkā dažādu krāsu zābaciĦus, tāpēc mazais astoĦkājīša saimnieks var mācīties 
krāsu nosaukumus un palīdzēt astoĦkājītim saskaitīt viĦa kājiĦas. 

Nepieciešami 50 gr vienas krāsas dzijas un dažādu krāsu dziju atlikumi, zeėu adāmās adatas vai parastās, 
sintepons vai cits materiāls pildījumam, adata sašūšanai. Pēc izvēles – zvārgulīši, ko ielikt kājiĦās. 
 
Kājas. 
Ada labiski uz zeėu adatām (ja nepatīk adīt ar tām, tad ada uz parastajām, tik met vēl 2 malas 
valdziĦus un turp kārtas ada labiski, atpakaĜ kārtas - kreiliski). Ar krāsaino dziju uzmet 14 
valdziĦus, nakamajā rindā no katra valdziĦa izada 2 (kopā 28 valdziĦi). Ada 6 rindas labiski. 
Nākamajā rindā ada 5 valdziĦus, tad 6 reizes saada pa 3 valdziĦiem ( saada labiski 1. un 3., 2. 
valdziĦu tiem pārceĜ pāri) un atkal 5 izaada (paliek 16 valdziĦi). Ada nākamo rindu kreiliski un pēc 
tam 1 rindu labiski. Tālāk pāriet uz pamatkrāsu un turpina vēl apmēram 35 rindas un norauc visus 
valdziĦus. Tādas kājas vajag pavisam 8, katrai ir citas krāsas zābaciĦš.  
Kājas piepilda ar pildījumu, aizšuj zābaciĦa apakšu. 
 
Ėermenis – galva. 
Uzmet 15 valdziĦus. Nākamajā rindā no katra valdziĦa izada 2 valdziĦus (kopā 30 valdziĦi). Tāpat 
rīkojas nākošajā rindā (tagad kopā 60 valdziĦi). Ada taisni 30 – 40 rindas (atkarībā no tā, kādu 
galvas formu grib – apaĜāku vai garenāku). Pēc tam saada ik 2 valdziĦus (kopā ir 30 valdziĦi). Un 
nākamajā rindā saada atkal ik 2 valdziĦus (paliek 15 valdziĦi). Pēdējā rindā izada 1 valdziĦu un 
atkal saada ik 2 valdziĦus. Nogriež pavedienu, izvelk cauri atlikušajiem 8 valdziĦiem un savelk. 
Pavedienu nostiprina. 
 
Sašūšana.  
Piepilda galvu un aizšuj šuvi. 3 - 3,5 cm attālumā no šīs aizšūtās vietas piešuj kājas, pirms šūšanas 
pārliecinieties, ka zābaciĦu purngali „skatās” uz āru.  Noada 10x3 cm lielu taisnstūri rievotajā rakstā 
(turp un atpakaĜ tikai labiski), pa vidu nosien un piešuj galvas vidū. Piešuj vai izšuj acis, izšuj muti. 
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