CONFECŢIONARE PĂPUŞĂ
MATERIALE:
•
Şosetă în mărime mare
•
O bucată de carton
•
O bucată de material sau
carton roşu sau roz
•
Aţă de tricotat
•
Lipici pentru material
•
Ac şi aţă
•
Foarfece
•
Nasturi pentru ochi
Opţional: Marker permanent

INSTRUCŢIUNI:





















Luați o șosetă de culoare albă.
Decupați dintr-o bucată de carton un oval (cu o lungime de
aproximativ 11 cm ). Colorați-l cu roșu, deoarece el va
reprezenta gura, și dați cu lipici pe verso, acolo unde nu este
colorat cu roșu, imag. 2.
Îndoiți la mijloc cartonul în formă de oval, imag. 3.
Introduceți palma deschisă în șosetă, imag. 4. Acolo unde în mod
normal ar sta vârfurile degetelor, acum va fi buza superioară,
imag. 5.
Țineți palma deschisă în interiorul șosetei și lipiți direct pe șosetă
ovalul din carton (acolo unde este palma). Presați bine cu cealaltă
mână ca să obțineți un rezultat frumos, imag. 6.
Așteptați să se usuce lipiciul, apoi închideți și deschideți gura
păpușii, imag. 5, ca să fie mobilitate pe îndoitura creată anterior.
Tăiaţi o bucată mai mică de material sau hârtie de culoare roz.
Lipiți-o în partea de jos a gurii, deoarece ea va fi limba, imag 7.
Decideţi dacă doriţi ca păpuşa să fie băiat sau fată, ca să știți cum
să continuați.
Separat, luaţi o bucată de carton de cel puţin 20 cm lungime şi 10
cm lăţime. (Această dimensiune este bună pentru a crea o păpușă
fată. Dacă doriți alte dimensiuni, trebuie ca dimensiunea
cartonului să fie dublă de dimensiunea pe care doriţi să o obţineţi
la final.)
Luaţi aţă de tricotat şi înfăşuraţi de jur împrejurul cartonului,
imag. 8. Acesta va fi părul, așa că, cu cât veți înfășura mai multă
ață în jurul cartonului, cu atât părul păpușii va fi mai des.
Tăiaţi aţa de tricotat doar într-o parte (imag 8), scoateţi cartonul
și legați la mijloc, imag. 9.
Coaseți părul la mijlocul capului păpușii. Pentru aceasta trebuie
să introduceți din nou mâna în șosetă, ca să vedeți unde este
mijlocul capului păpușii și ca părul să fie cusut corect. Apoi
puteți tunde părul cât doriți să fie de scurt ori puteți să îl lăsați
lung. Puteți să îl împletiți în codițe sau să îl aranjați cum doriți,
imag. 10.
În loc de ochi, coaseți doi nasturi. Cu o cariocă neagră
colorați ,,irisul”, imag 11.
Vă sugerăm să nu puneţi nas, deoarece păpuşa va arăta mult mai
bine așa decât cu nas.
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