
 

 

Popis a ceník produktů 
Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že zvažujete nákup některého z produktů z dílny Potato, velice 

nás těší váš zájem.  

Materiály 
Pro výrobu se snažíme vybírat takové materiály, které jsou příjemné a zároveň nezávadné. 

Příze i výplně hraček jsou nezávadné pro děti od 0 let, očička jsou bezpečnostní (takže nejdou 

vytáhnout nebo vykousnout) a hračky jsou ještě doplněny stužkou a knoflíčkem (ten je případně možné 

odstřihnout, pokud by se maminka bála spolknutí). 

Ovečka 
Ovečka má jemný, chundelatý kožíšek a snadno se stane skvělým 

společníkem na výlety, který v batůžku nezabere moc místa. 

Vyberte si svého kamaráda dle vlastních představ! 

Ovečka je cca 30 cm vysoká. Tělo ovečky je příjemný, ňufavý 

100% polyester a ručky, nožky, hlava i ouška jsou ze směsi bavlny 

a akrylu, která je příjemná na dotek. Nasazená očička jsou 

bezpečnostní (nelze je vytáhnout). Vyplněna je antlialergickým 

certifikovaným dutým vláknem. 

Cena: 399 Kč 

Barva hlavy a bříška: tmavě růžová, lososová, tyrkysová, 

mentolová, žlutá, modrá, hořčicová, bílá 

Barva čumáčku, oušek, rukou a nohou: světle šedá, tmavě šedá 

Medvídek Medoušek 
Roztomilý Medoušek se rychle stane 

mazlíkem každé rodiny. Je příjemně ňufavý 

a přítulný. Zároveň je ideálním společníkem 

na krátké výlety i dlouhé dovolené, jelikož 

nezabere mnoho místa a nezkazí žádnou 

legraci. Vybrat si můžete z několika barev. 



 

 

Medoušek je cca 22 cm vysoký. Tělo medvídka je příjemný, ňufavý a heboučký 100% polyester, který 

je vhodný i pro děti. Nasazená očička jsou bezpečnostní (nelze je vytáhnout). Vyplněn je 

antlialergickým certifikovaným dutým vláknem. 

Cena: 289 Kč 

Barvy: šedá, hnědá, modrá, růžová, žlutá 

Chobotnice Newborn 
Chobotnice je ideálním dárkem pro narozené miminko, 

jelikož přítulné háčkované chobotnice pomáhají 

miminkům, aby se cítili bezpečněji. Toto již potvrdili 

některé dánské studie, které říkají, že děti objímající 

roztomilé chobotnice v inkubátoru, měly pravidelný 

srdeční tep, lépe dýchaly a měly vyšší hladinu kyslíku v 

krvi. Zároveň byly klidnější. Ptáte se proč? Protože 

chapadýlka chobotnic nejspíše připomínají dětem 

pupeční šňůru a měkká pletenina nejspíše matčinu dělohu. Chobotnička je tvořena z certifikované 

směsi bavlny (55%) a akrylu (45%) vhodné pro děti od 0 do 3 let. Vyplněna je antlialergickým 

certifikovaným dutým vláknem, který je taktéž vhodný pro děti. 

Chobotnice je dlouhá cca 24 cm. Hlavička je veliká 9 cm a široká 6 cm, chapadla jsou dlouhá cca 15 cm.  

Cena: 349 Kč 

Chobotnička MINI 
Hledáte kamaráda na cesty, který vás nenechá ve 

štychu a potěší vás úsměvem od ucha k uchu? Tak jste 

tu správně!  

Chobotnice je veliká cca 11 centimetrů a 

vejde se téměř kamkoli. Vyrobena je z certifikované 

směsi bavlny (55%) a akrylu (45%), vhodné pro děti od 

0 do 3 let. Vyplněna je antlialergickým certifikovaným 

dutým vláknem, který je taktéž vhodný pro děti. 

Cena: 159 Kč 



 

 

Záložky do knih 

Ovečka 
Ovečka je nestranná posluchačka a neutěšitelný knihomol. 

Miluje všechny příběhy - od pohádek, přes romantické lovestory 

po sci-fi nebo horory. Rozhodně je to kamarádka pro každého 

čtenáře. 

Výhodou tohoto produktu je vytvoření přímo na míru 

konkrétnímu zákazníkovi. Můžete zvolit nejen barvu všech částí 

ovečky, ale dokonce i typ očí, které bude ovečka mít. Vytvořte 

si vlastní ovečku dle svých představ! 

Tělo je vyrobeno ze směsi bavlny (55%) a akrylu (45%), hlavička 

a nožky z 100% polyesteru. Vyplněna je antialergickým 

certifikovaným dutým vláknem. Záložka je dlouhá cca 29 cm, 

hlava ovečky je široká 4 cm a dlouhá cca 7,5 cm. 

Cena: 229 Kč 

Barva hlavy a nohou: tmavě růžová, lososová, tyrkysová, mentolová, žlutá, modrá, hořčicová, bílá 

Barva čumáčku a těla záložky: tmavě šedá, světle šedá 

Typ očí: pohyblivé (viz obrázek), černé pecky 

Žirafa 
Záložka Žirafa je super kamarádka pro každého 

čtenáře a milovníka knížek. Díky jejímu dlouhému 

krku si s vámi vychutná každý příběh hezky z výšky. 

Je skvělým společníkem na všech cestách za 

dobrodružstvím, jelikož vás nikdy nenechá ve štychu 

a vždy vám bude po boku. Zároveň nezkazí žádnou 

legraci, a tak si s ní užijete hodně srandy.  



 

 

Je vyrobena ze směsi bavlny (55%) a akrylu (45%) a vyplněna je antialergickým certifikovaným dutým 

vláknem. Žirafa je dlouhá cca 34 cm, hlava zvířátka je 8 cm dlouhá a 5 cm široká. Ocásek má dlouhý 

včetně třásní 9 cm, samotné třásně jsou dlouhé 6 cm. 

Cena: 239 Kč 

Ještěrka  
Záložka je super kamarád pro velké i malé. Zvládne 

pomoci s každou překážkou a je skvělým společníkem 

na cestách do středu země, při vyšetřování 

nejrůznějších záhad a nezkazí žádnou legraci. 

Je vyrobena ze směsi bavlny (55%) a akrylu (45%) a 

vyplněna je antialergickým certifikovaným dutým 

vláknem. Lizard je dlouhý cca 30 cm, hlava ještěrky 7 cm 

a nožky mají cca 8 cm. 

Cena: 229 Kč 

Sob Rudolf 
Máte pocit, že slyšíte zvonky vánoční? Nasáváte 

atmosféru Vánoc pěkně s nožkama v teple, čajem či 

kávou a u toho relaxujete s knížkou v ruce? Pro takové 

chvíle byl vytvořen Rudolf, který vánoční atmosféru 

jen podtrhuje. 

Je vyroben ze směsi bavlny (55%) a akrylu (45%) a 

vyplněn je antialergickým certifikovaným dutým 

vláknem. Sob je dlouhý cca 33 cm, hlava Rudolfa je 9 

cm dlouhá a 5 cm široká. Růžky i nožky mají také 5 cm. 

Cena: 229 Kč 



 

 

Červoun literalis („Bookworm“) 
Hledáte malý, ale originální dárek za pár korun? Z tohoto důvodu 

byl vytvořený Červoun literalis alias knižní červ, který je určen pro 

každého milovníka knih. Spojení bookworm se nejčastěji používá v 

anglicky mluvících zemích a označuje osobu, která nejraději tráví 

čas mezi knihami a "provrtává" se jejich příběhy. 

Knižní červ je vyroben ze směsi bavlny (55%) a akrylu (45%). Na 

hlavě má připevněné pohyblivé oko a na konci parádnický ocas. 

Celková délka červíka je 31 cm. Samotná hlava je dlouhá 4 cm a 

široká 2 cm. 

Červoun je vyráběn v různých barvách. V případě, že máte zájem o konkrétní barvu a v nabídce ji 

nenaleznete, tak mi prosím napište. 

Cena: 49 Kč 

Barvy: žlutá, fialová, červená, zelená, modrá 



 

 

Čepice, čelenky a další 

Čelenka Zrno 
Čelenka je vyrobena z 100% merino vlny 

(19,5 mikronů), získávané z volně chovaných ovcí 

z Jižní Afriky a Jižní Ameriky. Příze je velice příjemná 

a jemná, je tak vhodná pro děti i dospělé. Zároveň je 

nenáročná na údržbu - je opatřena úpravou 

Superwash, takže výrobky z ní jsou předurčeny 

k dennímu použití a praní v pračce. 

Cena: 249 Kč 

Barvy: šedá, modrá, žlutá, červená, černá 

Čelenka Pruh 
Čelenka je vyrobena z přírodního vlákna Merino, 

které je přirozeně funkční - antibakteriální, 

termoreguluje, odvádí vlhkost a je velmi jemné. 

Vzhledem tomu, že je jednou z nejjemnějších 

a nejměkčích vln na světě, tak na pokožce 

neškrábe ani nekouše a můžete jej vzít téměř 

kamkoli. A díky technologii Superwash jej můžete 

s klidným srdcem prát v pračce na 30 °C. 

Cena: 259 Kč 

Barva: žlutošedá, růžovošedá, černočervená 



 

 

Čepice v melíru 
Čepice je vyrobena z 100% merino vlny. Základní vlastností vlny 

merino je hřejivost, resp. schopnost zachytávat teplo. Je to díky 

struktuře vlněného vlákna, které obsahuje množství výstupků a 

váčků, ve kterých se zachytává teplo. Merino vlna je schopna 

absorbovat vlhkost - vlhkost se ve vlně zahřeje a nedochází tak k 

nepříjemnému chladivému pocitu jako u akrylových přízí. Další 

důležitou vlastností je antibakteriální schopnost vlny - bakterie se 

na vláknu merina nemnoží tak, jako na akrylových přízích, oblečení 

z merino vlny tak nezapáchá ani při delším nošení. 

Čepici je možné vyrobit v jakýchkoli barvách. Zároveň je 

možné si vybrat provedení s bambulí, nebo bez 

bambule.  

Cena bez bambule: 399 Kč 

Cena s bambulí: 449 Kč 

 

Capáčky 

 

Jakmile začne být venku sychravo, je důležité míti nožky v teple. My myslíme především na nejmenší, 
a tak vyrábíme capáčky ve třech velikostech, aby bylo i těm vašim drobečkům krásně teplo.  

Vlevo na obrázku lze vidět capáčky ve dvou kombinaci s knoflíčkem. Vpravo jsou pak jednobarevné 
capáčky bez knoflíčku. Na přání je možné udělat i jednobarevné s knoflíkem. 

Cena dvoubarevných s knoflíkem: 89 Kč 

Cena jednobarevných bez knoflíku: 79 Kč 

Velikosti capáčků: 1 (cca 9 cm), 2 (cca 10 cm), 3 (cca 11 cm) 

Barvy: světle růžové, modré, tyrkysové, mentolové, šedé, žluté 



 

 

Objednávka 
V případě zájmu o jakýkoli produkt nás prosím kontaktujte do zpráv na Facebooku, Instagramu nebo 

na e-mail potatocrochet@seznam.cz, kde domluvíme veškeré podrobnosti.  Doba dodání je 

přibližně TÝDEN, až 14 dní. Záleží na více faktorech – jak rychle produkt potřebujete, jak je náročná 

výroba, zda jsou k dispozici všechny barvy, kolik je zakázek atp. Datum je stanovené při odsouhlasení 

objednávky, takže přesně víte, kdy budete mít vybraný produkt doma. 

Cena poštovného závisí na velikosti produktu (případně i počtu) a pohybuje se v rozmezí 49 – 99 Kč. 

Produkty zasíláme doporučeně na adresu pomocí České produkty. V případě menších produktů jsou 

výrobky uložené v bublinkové fólii, větší jsou potom uloženy v krabici. Po domluvě je možný i osobní 

odběr v okolí Liberce.  
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