
Kézmuves foglalkoztató

Készíts pulikutyát! 

A hagyományos udvarok elmaradhatatlan lakója volt az ember hű társa, barátja: a kutya. A régi 
időkben inkább "munkatársként" tekintettek rá az emberek, együtt dolgozott gazdájával az erdőkben 
mint vadászeb, a mezőkön mint terelőkutya, a havasokban mint a nyájak rettenthetetlen őrzője. 
Kedvelt fajta volt a puli, akinek figuráját most egy kis marionett-bábként készítheted el.
Nem nehéz feladat, de ha bárhol megakadsz, kérd a felnőttek segítségét!
Készítsd össze az alapanyagokat és lássunk munkához! A fonalad színe lehet fekete, fehér  vagy 
barna, ilyen színű pulikkal találkozhatunk, de ha nincs ilyen színű fonál a háztartásban, sebaj: igazi 
mesebeli kutyusod lesz! 

A papírhenger egyik végét felezd meg és vágd be kb. 2 cm mélyen! Az 
egyik felét vágd le - ebből alakítod majd ki a puli fejét, úgy, hogy a két 
sarkot befelé hajtva egy keskenyedő formát kapsz.  A leeső 
hulladékból vágj le egy kb. 1 cm széles csíkot - ez lesz a kutya farka, a 
henger másik végéhez fogjuk ragasztani.

Most lesz szükséged a gyorskötésű ragasztóra és a fonálra. Pöttyints 
egy csepp ragasztót a farkinca végére, tekerd körbe a papírcsíkot 
szorosan a fonállal, hogy sehol ne látszódjon ki a papír színe. Amikor 
a végére értél, egy csepp ragasztóval ismét rögzítsd a fonalat, nehogy 
bomlani kezdjen.

Ezen a pici részen begyakoroltad, hogy kell csinálni, így már neki is láthatsz a nagyobb feladatnak. 
Most a kutyus testét tekerd végig, a fejétől egészen a henger végéig, tehát a puli "faráig". Ezt is 
szorosan!
Az eddigi tekerés arra szolgált, hogy mindenütt tömött hatást keltsen majd a bunda, akár hogy 
mozgatod majd a bábot, sehol nem fog kilátszódni a papírhenger alapszíne. Még mielőtt a hosszabb 
tekerésnek állnál, ragaszd fel a puli szemét és orrocskáját! Ez lehet 2 szem barna vagy fekete gyöngy, 
orrnak egy fekete gomb vagy filcanyag, amit találsz a kincseid között. 

Szükséges anyagok és eszközök:  
maradék fonalgombolyag
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1 db gomb, 2 db gyöngy 


