МАРТЕНИЧКИ
Изработването на мартенички е едно от любимите пролетни занимания на децата. Мартеничките
сме свикнали да изработваме основно от бял и червен конец. Така е, защото истинската мартеница
е усукан червен и бял конец. В дългогодишната си работа с децата съм установила, че те се радват
на големите, нестандартни и весели мартенички. Изработват се разбира се с помощта на учителката.
Обикновено мартениците се изработват от три вида прежда. Най- тънката – от бобина се
използва за малки пискюлчета, средната дебелина е подходяща за по- големите пискюли,
Пухчовците, Пижо и Пенда, веселото мартенско моливче, всички видове Мартинчовци , нотите,
хилките и др. С дебелата прежда е подходящо да се изработват Кратунчовците. .
Да започнем са най- лесните мартенички

-Пухчета

За изработването им са ни необходими червени и бели конци, 2 картончета с дължина 15-20 см.,
ножица.
Навийте на едното картонче червена прежда , така че да стане доста дебеличко. На другото
картонче направете същото, но с бялата прежда.

Отрежете 2 бели и 2 червени конеца с дължина по 70-80 см. или , ако имате готово усукан конец (
да е дебел) .Усучете конеца, като завържете двата бели и двата червени конеца в единия им край и ги
разделите. Дайте на едното дете белият край, а на другото червения. Така и двете деца ще трябва да
въртят само надясно. Тогава, когато нишката започне да се пресуква, хванете възела с двата конеца
и съберете останалата част от децата. Вдигнете високо възела и пуснете. Конецът сам ще се усуче.
На пръв поглед е трудно, но за децата е приятна задача.
След като всичко е готово срежете червените и бели конци както е показано
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Сега завържете стегнато с единия край на усукания конец белите конци в средата на възел, а с
другият край на усукания конец – червените конци. Вдигнете във въздуха двете топчета и ги
раздвижете. Пухчетата са готови. Остава да им сложите мърдащи очички и уста от кончета: на
белия Пухчо – червено конче, на червения - бяло. Залепването става с лепило.

А сега Пухчета за майстори. ПУХЧО 2
Мотаенето на преждата, усукването на конеца е същото. При тези Пухчета трябва да добавим
при бялата прежда още малко намотана червена ( мотае се върху същото картонче, но по-малко) и
върху червената бяла , но намотана на картонче 25 см. Поставете ги и ги завържете с основните
топки.
После завържете косичките на момичето и леко с ножицата оформете косата на момченцето.

И ПУХЧО 3
Направете всичко описано по - горе , но само с един цвят прежда. След като сте отрязали и
отделили топката от картончето, вземете усукания конец и го свийте на две. Завържете двете
разделени крайчета на около 15 см . и поставете топката в средата . Стегнете здраво двата конеца и
пухчо 3 е готов . Ако имате желание, може да му оплетете шапка или пък да му направите косичка
или просто да го оставите така.

Пухчовците са големи мартеници и са подходящи за украса на стаята.

ПИСКЮЛЧЕТА

Вземете картонче с дължина между 5 и 10 см. В зависимост от това колко големи искаме да
бъдат пискюлите. Най- напред намотаваме червеният цвят и срязваме конеца само
отдолу, от едната страна , а горе го връзваме здраво с усукан шнур. Същото правим с конеца
в бяло, но връзваме края на шнура така, че двете кончета в страни да увиснат.
Правим „главички „на двата пискюла.
Ако искате, за разкош и против уроки, сложете сини мъниста.
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