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MAKETARSTVO

Miha Kočar

ux, majhen prijazen pingvinček, 
je maskota operacijskega sistema 
(OS), ki tiho poganja večinski del 

sodobne tehnologije, tehnologije, brez 
katere si sodobnega sveta ne moremo več 
predstavljati. Čeprav se veliko ljudi tega 
OS ne zaveda, kaj šele opogumi, da bi ga 
namestila na osebni računalnik. Kljub 
temu ta OS že dolgo ni več domena samo 
največjih računalniških navdušencev, 
hekerjev in sistemskih administratorjev, 
temveč je največji predstavnik filozofije 
OpenSource, digitalne svobode ter avto-
matizacije. Govora je seveda o Linuxu, 
operacijskem sistemu, ki je največji no-
silec interneta (strežniki, switchi, ruterji, 
modemi, WiFi-oddajniki ...), IoT-naprav 
(IP-kamere, pametni TV, WiFi-luči, mre-
žni tiskalniki ...), raznih pametnih igrač 
(Raspberry Pi, roboti ...), celo večine mo-
bilnih naprav (Android) in je v daljnem 
sorodstvu z ljudem bolj znanim OS-jem 
podjetja Apple (oba sistema imata teme-
lje v UNIX-u). Večina distribucij Linuxa 
(Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSuse, Li-
nuxMint, ArchLiux ...) je brezplačnih, 
prav tako tudi njihove različice z gra-
fičnim uporabniškim vmesnikom GUI 
(Graphical User Interface) za miško, iko-
ne, okna ... Da je preizkušanje še lažje, 
lahko uporabimo t. i. način »Live CD«, ki 
zažene distribucijo izključno v pomnilni-
ku RAM, zato ne poškoduje trenutnega 
OS-ja (npr. Windows) ali naših podatkov. 
Razvijalci so zaradi filozofije OpenSource 
večinoma prostovoljci različnih strok s 
celega sveta. 

Če vas, dragi bralci, mika, da bi zdaj 
z Linuxom oživili tisto staro PC-škatlo, 
ki leži nekje v kotu, je najbolje, da kar 
»odsurfate« na https://distrochooser.
de. Ko boste »guglali«, se ne ustrašite, 
kajti ponudba je res ogromna (https://
distrowatch.com). Naj bo tu dovolj uvod-
nih besed o OS-ju, ki ga predstavlja že na 
začetku omenjena ptica. Plišasti Tux ni 
moja pogruntavščina. Na načrte sem na-
letel na spletu, ko sem si kot marsikateri 
računalničar zaželel Tuxa za na polico. 
Originalni načrt ter pingvinčke z vsega 
sveta najdemo na http://www.free-pen-
guin.org. Zahtevnost izdelave je odvisna 
od velikosti, za katero se bomo odločili. 
Manjši kot bo naš pingvinček, natančne-
je bo treba vihteti šivanko. Če želimo, da 
bo enake velikosti, kot tisti na slikah, mo-
ramo uporabiti načrt, pomanjšan na A5. 

Za izdelavo potrebujemo (slika 1): 
kopijo načrta, karton, lepilo za papir, 
šivanko, škarje, kredo za blago ali bar-
vice, pliš ali velur, sukance črne, bele in 
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Material, potreben za izdelavo pingvinčka. Izrezane šablone

Iz teh kosov bo nastal pingvinček Tux.

Sešite polovice kril, kljuna, nog
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rumene barve, migajoče oči ali gumba z 
ustrezno podlago ter vato ali drugo po-
dobno polnilo. Kopijo načrta prilepimo 
na karton in si tako naredimo šablone za 
posamezne sestavne dele (slika 2). Nato 
s kredo ali barvicami obrišemo šablone, 
da oblike delov prenesemo na blago in 
jih izrežemo. Prerišemo in izrežemo: 1 × 
dno, 2 × telo, 2 × trebuh, 2 × kljun, 4 × 
noge in 4 × krila (slika 3). Sešijemo polo-
vice kril in jih obrnemo navzven. Enako 
naredimo s kljunom (slika 4). Zdaj spoji-
mo ravna dela polovic trebuha (slika 5)

in obšijemo obod glave pingvinčka. Na-
daljujemo s šivanje linije, ki poteka čez 
hrbet in glavo. Na telo pritrdimo tre-
buh, pri čemer pustimo luknjo za kljun. 
Kljun vstavimo v luknjo in ga prišijemo 
(slika 6). Če smo se odločili za večjo fi-
guro pingvinčka, zarežemo odprtini za 
krili ter ju prišijemo. Dno prišijemo do 
polovice, nato pingvinčka obrnemo nav-
zven (slika 7). V eno polovico nog nare-
dimo luknjo ter noge prav tako obrnemo 
navzven. Trup razen kril napolnimo s 
polnilom. Sam sem za polnilo uporabil 

ostanke blaga (slika 8), lahko pa upora-
bite tudi vato. Dno zašijemo do konca 
ter oblikujemo repek. Če izdelujemo 
majhnega pingvinčka, na zunanjo stran 
prišijemo krili in nato nogi. Za konec 
z gumbom, prišitim na belo podlago, 
oblikujemo oči lahko pa uporabimo že 
pripravljene migajoče oči ustrezne veli-
kosti, ki jih prilepimo na glavo (slika 9). 
Za boljše razumevanje navodil si lahko 
izdelavo moje različice pingvinčka ogle-
date tudi na spletni strani https://youtu.
be/BfW5Xxx8kc0.

Spoj polovic trupa Kljun vstavimo in ga prišijemo.

Pingvinček je pripravljen na polnjenje s polnilom.

Majhni pingvini in njihova domovanjaNazadnje še prilepimo ali prišijemo oči. 

Dobro nahranjen Tux


