
Alka z filcu – návod 

 
Potrebujeme: 

- Žltý filc – na zobáčik a nožičky 

- Tyrkysový filc – na zobáčik 

- Červený filc – na zobáčik 

- Biely filc – na hruď a pod očko 

- Čierny filc (alebo filc akejkoľvek inej farby) – na telo 

- Bavlnenú látku čiernu s bielymi bodkami (alebo látku akejkoľvek inej farby, či vzoru, aby sa 

hodila k farbe tela alky) – na krídelko a na zadnú stranu 

- Tyrkysovú niť 

- Bielu niť 

- Žltú perlovku (perlovka je druh vyšívacej priadze) 

- Bielu perlovku 

- Čiernu perlovku 

- + iné vhodné farby perloviek, ak bude telo alky iné ako čierne 

- + žltú a čiernu (ev. inú, podľa tela alky) šnúrku na nožičky a zavesenie, ak by sa vám šnúrky 

nechcelo háčkovať z perloviek 

- Výplňový materiál, ideálne duté vlákno 

- Kancelársky papier - 1 ks 

- Nožnice 

- Háčkovku č. 3 

- Tenšiu a hrubšiu ihlu 

 

  



Strih 

vytlačiť/obkresliť a vystrihnúť 

 



1. Začíname vytlačením/obkreslením strihu a jeho vystrihnutím. Potom si jednotlivé časti 

vystrihneme z filcu a bavlnenej  látky.  

 

Alka pozostáva z týchto dielov: 

- tyrkysová slzička na zobáčik – 1 ks 

- žltá časť zobáčika – 1 ks 

- červený zobáčik– 1 ks 

- žlté nožičky  - 4 ks 

- biela hruď – 1 ks 

- biele pod očkom – 1 ks  

- čierne telo alky – 2 ks 

- telo alky z bavlnenej látky – 1 ks (ak zobáčik na hotovej alke bude smerovať doľava, 

bavlnený kus musíte vystrihnúť tak, aby pri pohľade na lícnu stranu smeroval doprava; 

bavlnená látky, na rozdiel od filcu, má totiž rubovú aj lícnu stranu)  

- krídelko z bavlnenej látky – 1 ks 

 

  



2. V ďalšom kroku vytvoríme zobáčik. Najprv prišijeme zadným stehom tyrkysovú slzičku na žltý 

zobáčik. Použijeme tenkú tyrkysovú niť. Potom si pokladáme na seba kus tela alky, priložíme na 

zobák červený zobák (ohnutou stranou smerom, kde bude oko) a na vrch si priložíme žltý kúsok 

s prišitou tyrkysovou slzičkou. Zošijeme všetky tri časti žltou perlovkou predným stehom. Šijeme 

dookola žltej časti zobáčika. Na záver vyšijeme dve čiarky na červený zobáčik.  

 

3. Aby sme nemuseli meniť žltú niť v ihle, v tejto fáze si urobíme nožičky. Najprv si uháčkujeme zo 

žltej perlovky šnúrku cca 12-15 cm dlhú. Aby bola šnúrka dosť hrubá, háčkujeme s troma niťami. 

Pravdaže je možné použiť akúkoľvek inú žltú šnúrku, ak by ste nechceli háčkovať.  V ďalšom 

kroku prišijeme nožičky na koniec šnúrky. Prišijeme dve na každý koniec tak, aby konce šnúrky 

boli schované medzi nimi. Nožičky zošívame predným stehom. Nezabudnite pri obšívaní prešiť aj 

samotnú šnúrku, aby sa nevyvliekla. 

 



4. Tenkou bielou niťou prišijeme predným stehom na telo alky bielu hruď a oko. 

 

5. V ďalšej fáze prišívame krídelko obšívacím stehom, bielou perlovkou, aby bol steh výrazný. 

 

  



6. Teraz nás čaká trocha vyšívania uzlíkovým stehom. Najprv si vyšijeme výrastok, ktorý má alka na 

okraji zobáka (viete, že týmto alkám bielobradým zobáky na jeseň zhnednú a časť z nich im 

odpadne). Vyšívame žltou perlovkou. Najprv jeden, či dva stehy vodorovne predným stehom 

a potom na bielom vyšijeme jeden uzlík (ten výrastok). Niť pri uzlíkovom stehu obtočíme okolo 

ihly 8-9x, pichneme na miesto, odkiaľ niť vychádza a zatiahneme. 

 

7. Rovnako uzlíkovým stehom vyšijeme aj oko alky. Urobíme dva uzlíky vedľa seba, aby bolo očko 

výraznejšie. Pri tvorbe jedného i druhého uzlíka niť obtočíme okolo ihly 10x. Potom zadným 

stehom vyšijeme čierne línie okolo oka. 

 

  



8. Už sa blížime do finále. Potrebujeme si ešte uháčkovať cca 30 cm dlhú šnúrku na zavesenie. 

Preložíme ju napoly a uviažeme uzlík. Háčkujeme z čiernej perlovky s troma niťami. Farbu šnúrky 

volíme podľa farebnosti alky. Ideálne, aby šnúrka mala rovnakú farbu ako perlovka, ktorou na 

záver celú alku obšijeme. Pravdaže nemusíte šnúrku háčkovať, môžete použiť akúkoľvek inú, už 

hotovú, šnúrku. 

 

9. Pred záverečným obšitým si alku zostavíme. Na spodok položíme diel, na ktorom sme doteraz 

pracovali, lícom nadol. Na neho umiestnime šnúrku na zvesenie a nožičky a môžeme ich aj prišiť, 

aby nám neutekali (buďte opatrný, aby steh nebolo vidno na lícovej strane). Potom položte 

druhý čierny kus filcu a úplne na vrch diel z bavlnenej látky. Otočíme a zošívame. Môžeme si 

pomôcť špendlíkmi, aby sa nám diely neposúvali. 

 



10. Na záver  alku obšijeme obšívacím stehom. Obšívame po lícovej strane. Ak nemáme šnúrku 

a nožičky prišité, môžeme ich postupne vkladať počas obšívania. Nezabudnite vždy prešiť aj 

šnúrky, aby sa nevyvliekali. Obšívať začíname na vrchu hlavy  (hneď na začiatku prišijeme šnúrku 

na zavesenie) a pokračujeme cez zobák k brušku, kde prišijeme nožičky a potom cez chvost na 

chrbát. Asi v polovici chrbta sa zastavíme a alku naplníme dutým vláknom. Vkladáme ho medzi 

dve filcové časti. Dáme si záležať na naplnení chvostíka a zobáka. Po zašití sa už s tým nedá nič 

urobiť. Nakoniec zašijeme aj chrbát a na vrchu hlavičky ukončíme. Úplne nakoniec malými 

ostrými nožnicami ostriháme drobné chĺpky výplne a filcu, ktoré sa nám pri práci vytvorili. A je 

hotovo. 

 

 


