КРАТУНЧОВЦИ

За тяхната изработка имаме нужда от кратунки. И тъй като те трудно се намират, може да
разпределите работата по изработката на няколко деца. Освен кратунки са ни необходими червена и
бяла дебела прежда, зелен или червен дебел плат, шарени прежди, хелметексово лепило., черен
,син или зелен водоустойчив маркер
Картонът , на който ще мотаем тялото на мартеницата зависи от големината на кратуната .
Мотаете около 50 гр. бяла и 50 гр. червена прежда. Ако кратунката е голяма, добавяте по още по
около 50 гр бяло и червено. Куклата трябва да стане дебеличка. Срязвате конеца от двете страни на
картона и комбинирате дрешките по избор.
На друг картон с дължина ½ от дължината на тялото мотаем ръчичките. Те също трябва да са
дебелички. След като сте намотали достатъчно прежда, срежете и тях от двете страни и завържете
в двата края ( така ръчичката прилича на бонбон ).
Вз

Човечето Мартинчо с глава от...диск

За тази мартеничка са нужни червени и бели конци, стар диск , мърдащи очички, ножичка,
лепило. Тази мартеница може да си направи всяко дете от предучилищна група.
Вземате стари дискове и ги увивате ето така с бяла тънка прежда. Тялото се изработва като
тялото на Кратунчовците.
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Идва ред и на

ПАЛЯЧО.

За него е подходяща средно дебела прежда, която го прави мек и пухкав. За шапка може да
използвате стар пуловер с червени и бели цветове или какъвто имате. От него просто трябва да се
изреже един триъгълник и да се тропоса, а на на върха да се сложи звънче. Очичките направете със
сини мъниста.
Самият палячо се прави като намотаете достатъчно прежда, за да стане куклата дебеличка. Този
път срязвате конците само от едната страна на картона и връзвате от другата страна...
Всичко останало е като при кратунчовците.
Копчетата може да направите от мозайка, от копченца или каквото си изберете.

По същия начин можете да си направите

КОМИНОЧИСТАЧ
Нужна е шапка и стълба. Шапката направете като спазвате указанията за правене на цилиндър при
карнавалните костюми, като намалите размерите според големината на куклата. За стълбичката ще
трябва да начертаете правоъгълник с дължина подходяща за големината на куклата и го оформите
като стълба. Оцветете стълбата с черна боя или я направете от черен картон, който после лакирайте
с лак.
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