Disfressa 2017: Maki Sushi
Instruccions de confecció

PAS 2: folrar de paper blanc

PAS 1: retallar dos cercles de cartró

PAS 2: cobrir tot el cercle

En aquest manual farem una disfressa de Maki
(peça d’un rotlle de Sushi) de tamany mig (veure
foto final). Les mesures s’hauran d’adaptar al
tamany desitjat: una mica més grans per a adults i
més petit per a nens petits.
PAS 3: retallar estera
Materials proposats:
•
•
•
•
•
•
•

Estera de ioga 150cm o més
Caixa de cartró gran
Rotlle de paper adhesiu negre
Paper blanc
Trossos de Porexpan
Feltre de colors
Xips de porexpan per fer
d’arròs (els proporciona l’AFA)
• Cola de contacte o silicona
calenta
• Cinta adhesiva gruixuda

1. Tallem dos cercles idèntics de cartró d’uns 45-50 cm
de circumferència. Per dibuixar el cercle podeu
utilitzar un cordill lligat a dos llapis, un clavat al
centre i l’altre girant. Adapteu aquesta mesura al
tamany de la disfressa que necessiteu.
2. Enganxem paper blanc (no cal que sigui adhesiu) en
una de les dues cares de cada cercle. Si el cartró és
blanc, no caldrà fer aquest pas.
3. Retallem un dels costats llargs de l’estera de ioga per
que faci uns 40 cm de costat (podeu adaptar aquesta
mesura), de manera que obtindrem una estera
rectangular de 40cm x 150 cm.

PAS 4: folrar estera de negre

PAS 4: reforçar amb cinta
adhesiva

PAS 5: enrotllar l’estera

PAS 6: acabar d’enrotllar

PAS 6: pot quedar espai per
la part de sota

Resultat després del PAS 6

PAS 5: enrotllar l’estera sobre les tapes de cartró

4. Folrem l’estera per un dels seus costats amb paper
adhesiu negre. Convé reforçar per darrere la unió del
paper adhesiu amb l’estera amb cinta americana o
similar, perquè l’adhesiu del paper no és prou fort, i es
desenganxaria en els següents passos.
5. Aquest és el pas més delicat, si hi posem cura ens
quedarà el rotlle perfecte. Es tracta d’anar
“enrotllant” l’estera sobre les dos tapes rodones de
cartró. Es pot utilitzar cola de contacte o silicona
calenta. Pot ser útil enganxar tires de cartró per fer de
reforç, com en la foto. S’ha de fer de mica en mica,
no és fàcil fer-ho d’una tirada, i es fa enganxant les
dues tapes alhora.
6. Acabem d’enrotllar l’estera fins al final. Depenent de
la mesura de les tapes de cartró, ens quedarà una part
sense tancar, que utilitzarem com a forat inferior per a
posar-nos la disfressa. Si aquesta obertura queda més
petita, no passa res, després ho arreglarem retallant el
que ens sobri per poder posar-nos la disfressa. Al final
d’aquests primers 6 passos haurem obtingut la base de
la peça de Maki Sushi, i ens quedarà com en la foto.
Ara ens quedarà la segona fase, en la que hi
enganxarem l’arròs i les peces de peix i verdura que
ens agradin.

PAS 7: Retallar el porexpan

PAS 10: enganxar el feltre

PAS 8: retallar una peça
de feltre taronja

PAS 9: retallar feltre beige

7. Comencem aquesta segona fase construïnt les peces
de peix i verdura que portarà el Maki. Com a
exemple il·lustrarem la confecció d’una peça de
salmó. El primer pas és retallar amb un cúter o
ganivet una peça de porexpan amb la forma
desitjada.
8. Ara retallem un tros de feltre del color desitjat (pel
salmó triem el taronja) que pugui tapar la peça de
poliuretà i els seus costats.

Peça de salmó finalitzada

PAS 11: enganxar les peces i
omplir l’espai amb arròs

9. Per fer més realista el slmó, retallem unes tires de
feltre beige que seran les vetes de greix, i les
enganxem al feltre taronja.
10. Enganxem el conjunt de feltre taronja + beige a la
peça de poliuretà per a cobrir tota una part i els
costats. L’altra part no cal cobrir-la, perquè anirà
enganxada al rotlle de Maki. Amb la
mateixa tècnica podem fer alguna altra
peça amb feltre d’un altre color o colors
combinats per a fer peces d’alvocat,
cogombre, tonyina, ou… Haurem de fer
totes aquestes peces dues vegades, perquè
han d’anar també per l’altre costat.
11.Enganxar les peces que hem fet al
rotlle de Maki i omplir tot l’espai restant
amb l’arròs (el proporciona l’AFA) amb
cola de silicona o similar

PAS 12: foradar la peça per poder treure el
cap, els braços i les cames

12. Finalment, farem forats a mida per
treure el cap i els braços de la disfressa, i
ajustarem el forat per a treure les cames.

