
Kézmuves foglalkoztató

Legyen saját kismackód! 

A medvékről az emberek azt tartották, hogy meg tudják jósolni a tavasz közeledtét. Mégpedig úgy, ha 
a barlangjukat elhagyva saját árnyékukat meglátják, akkor azonnal visszabújnak, mert hosszú lesz a 
tél. A mackó sok gyerek kedvence, szüleiteknek, nagyszüleiteknek is biztosan volt ilyen „barátja”. 
Most ujjbáb készítésre hívunk, amivel később eljátszhatjátok kedvenc macitok kalandjait.

Keress egy legalább 10x10 cm-es kemény papírt! Erre a papírra rajzold rá a medve körvonalát, ez lesz 
a sablon. A medve méretei: 4 cm széles (a füleknél és a törzsnél), 7,5 cm széles (a karoknál) 7 cm 
magas. Ezután vágd ki a sablont! Az ollóval nagyon óvatosan bánj! Próbálj nagyon lassan és pontosan 
vágni, hogy szép legyen az eredmény! 

Illeszd a kivágott sablont egy szivacsos törlőkendőre vagy 
filcanyagra úgy, hogy legalább kétszer kiférjen, és filccel 
vagy tollal rajzold körül! Ha sötét színű anyagra dolgozol, 
akkor a kirajzoláshoz használj fehér vagy sárga ceruzát, a 
színeseid között biztos találsz olyan puha hegyűt, amely 
nyomot hagy az alapanyagodon. Ha nem sikerül, akkor 
egy vékonyra kopott szappan is megteszi, nagyon jó kis 
szabókréta! A sablon körberajzolását ismételd meg még 
egyszer! Vágd ki mindkét formát!

Azért, hogy a macid szebb, karakteresebb legyen, a füleit 
megvastagítod. A szivacsos törlőkendőből vagy a 
filcanyagból vágj ki a macinak további füleket! Az egyik 
medveformának a füleit ragasztózd be! A kivágott füleket 
a ragasztós felületre illeszd, a tetejét ismét ragasztózd be 
és illeszd rá a másik medveformát. Nyomd össze és hagyd 
száradni!

A forma szélét kell már csak összeillesztened. A tűvel 
cérnával fogod összevarrni. Ragaszthatnád is, de ez 
sajnos nem tartós megoldás, mert a ragasztó gyakran 
megkeményedik és később elenged a tartása. Biztosabb 
megoldás a varrás. Ez a tevékenység nagyfokú türelmet és 
óvatosságot igényel. Fejleszti a kézügyességedet, a 
precizitásodat. Nagyon valószínű, hogy egy kedves 
családtag fog neked ebben segíteni.

Én a macimat az alapszínnel megegyező színű cérnával 
varrtam. Ha eltérő színű cérnát választasz, akkor 
színesebb, vidámabb macid lesz, viszont jobban fog 
látszani a varrás: az is, ha nagyon szépek az öltések és 
bizony az is, ha kevésbé. 

Szükséges anyagok és eszközök: szivacsos törlőkendő vagy filcanyag, papír, ceruza, fonál, tű, 
olló, filctoll.


