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Skąd pomysł na takie spędzanie czasu? 

Pomysł na szycie lalek zrodził się wówczas, gdy zobaczyłam pierwszy raz taką lalkę.                           

Postanowiłam sprawdzid czy potrafię uszyd taką samą. Zastanawiałam się też,                                                      

czy komukolwiek się spodoba. 

Od jak dawna robi Pani lalki i gdzie? 

Lalki szyję od niecałych trzech lat, nie jest to zbyt długo i nie jest ich aż tak dużo. Zaczęłam od 

samodzielnych prób. Na początku w ogóle mi się nie podobały. Aż w koocu metodą prób i błędów 

udało mi się wykonad moje własno mustro, z którego korzystam. Opis wykonania lalek znajduje się 

również na stronach internetowych, więc nie było tak źle. Poza tym chodziłam do technikum 

odzieżowego, więc pojęcie o szyciu mam. 

Czy lubi Pani tworzyd nowe postacie, czy odwzorowuje już istniejące? 

Lalki te to tzw. „Tildy” wymyślone przez norweską artystkę Finnanger Tone pochodzącą z Oslo. Moje 

lalki trochę pozmieniałam, wymyśliłam również „własne”, bo każdy ma swój styl robienia. 

Z czego powstają lalki i jak długo trwa przygotowanie jednej z nich? 

Lalki powstają z płótna, wypełnione są watoliną, a włosy najczęściej wykonane są z wełny. Jest to 

bardzo pracochłonne zajęcie. Jedną lalkę robię przeważnie kilka godzin. Mogę wyróżnid kilka etapów 

powstawania lalki: uszycie, wywrócenie, wypchanie watoliną, poobszywanie, doszycie do korpusu rąk 

i nóg. Pomysł na ubranie sam się pojawia w zależności od dnia, nastroju lub osoby, która chce taką 

lalkę posiadad. Wtedy mam opis, jakie kolory wykorzystad, a projekt sukienki najczęściej wykonuję 

sama. Cenię sobie bardzo podpowiedzi moich dzieci, np. jakie użyd dodatki czy jakie zastosowad 

kolory. Na koniec trzeba zrobid jeszcze fryzurę, delikatny makijaż (oczy, policzki, usta). Praktycznie      

z niczego, bo tylko z kawałków materiału, przeróżnych skrawków powstaje ładna lalka bądź króliki. 

Może i jest to pracochłonne zajęcie, ale daje wiele satysfakcji, kiedy widzi się efekt koocowy. 

Najczęściej stawiam lalki na stojakach w celu wystawienia do ozdoby. Chociaż szyłam też typowo dla 

dziewczynek do zabawy. Cieszy mnie, gdy odbiorca danej lalki jest zadowolony. To jest dla mnie 

największa radośd. 

Czy w dzieciostwie bawiła się Pani lalkami? 

W dzieciostwie bawiłam się lalkami chyba jak każda mała dziewczynka. Już wtedy sama szyłam 

ubranka dla mojej lalki Barbie. Oczywiście, stroje te nie były precyzyjnie wykonane, ale w oczach 

małego dziecka były super i dawały zadowolenie, że sama je wykonałam. Szycie lalek, króliczków, 

robienie z masy solnej, bo również lubię, może i jest pracochłonne i zajmuje dużo czasu, ale pozwala 

odizolowad się od codzienności, wyciszyd, jak również dad poczucie zadowolenia, że coś się potrafi 

zrobid samemu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę Pani  realizacji wielu jeszcze ciekawych pomysłów. 


