Útmutató és szabásminta
Közönséges boglárka (Polymmatus icorus)
Korosztályi ajánlás
Elkészítési idı (kb.)
Szükséges eszközök
Szükséges anyagok

5-8. évfolyam
Kb 60perc
Olló, papírragasztó, festék, (fehér tempera is), vonalzó, körzı
vagy egy hegyes tárgy, varrótő
Fénymásolópapír: fehér (és lehetıség szerint lila színő),
fekete fotókarton, cérna

1. a test, vagyis a fej, tor és potroh
2. szemek (2 db) sablonja
3. lábak (félbehajtott papíron 3 pár, összesen 6db) –sablonja
4. csápok (félbehajtott papíron 1 pár, összesen 2 db) – sablonja
5. szárnyak belsı felülete (lila papíron), színe -! 2-szer kell nyomtatni
6. szárnyak külsı felülete (fehér papíron), fonákja -! 2-szer kell nyomtatni
1. lépés:
Nyomtasd ki a közönséges boglárka testét és a szárnyak belsı felületeit lila papírra, a szárnyak külsı
felületeit fehér papírra. Ha az egészet fehér papírra nyomtatod, akkor magad keverheted ki a boglárka
valódi színét a fajleírásban található képek alapján.
2. lépés:
Vágd ki a szárnyakat:
- kettıt a fehérbıl (fonák), a fonák szélét a belsı vonal határáig vágogasd be, mintha szıröcskék
volnának!
- kettıt a lilából (színe)!

Tipp!
Egyszerre vágd ki a 2-2 lila illetve
fehér szárnyat, így szimmetrikus lesz
a boglárka.

Tipp!
Ha összefogod a két fehér szárnyat a mintával, akkor kevesebb munkával készítheted el a
szıröcskéket, illetve szebb lesz a végeredmény is!

Fesd meg a minta alapján a közönséges boglárka szárnyait, különösen figyelj a fonák mintázatára!

Várd meg, míg megszárad!
Tipp!
A festett papír kissé hullámos lehet. Ezen segíthetsz azzal az egyszerő módszerrel, hogy szivaccsal
benedvesíted a festett –már száraz- minta hátoldalát Vigyázz! Ne tocsogjon a vízben, csak kicsit
legyen nedves a munkád. Néhány percnyi préselés után ismét szép sima papírt kapsz –ráadásul
könnyebb is vele bánni.
3. lépés:
Vágd ki az további részeket a sima vonalak mentén!
A lábakhoz sablonként használd a szabásmintát és 3 pár lábat vágj ki a maradék papírból vagy
kartonból! A lábakat félbehajtott papírra rajzold körbe, lehet úgy is, hogy a hajtásnál nem vágod szét
a papírt, így párba kapod a lábakat.
Ugyanígy járj el a csápokkal, abból 2 db kell és fotókartonból készítsd el!
A szemeket is fotókartonból vágd ki!
Fess a szemekre és a csápokra a fajleírásban található képek alapján mintát fehér temperával!

Figyelj!
Ott is vágd be a papírt, ahol nem a körvonal mentén jelenik meg a sima vonal!

A test szélét a belsı vonal határáig vágogasd be, mintha szıröcskék
volnának.

4. lépés:
Ragaszd meg a testet a tor és potroh részeknél, ahol kis bevágásokat végeztél, így homorú alakú lesz.
A fejbıl készíts hengert!

A fejre ragaszd fel a szemeket, és a csápokat!
A nyaló-szívó szájszervet: a pödörnyelvet úgy készítheted el, hogy egy vékonyka csíkot levágsz a
fotókartonból, majd az olló vagy szike élén bepöndöríted (mint az ajándékcsomagoláskor a
szalagot.). Ezt is ragaszd a fejre!
5. lépés:
A festett szárnyakat ragaszd össze! (A szırös fehér rész egy kicsit le kell lógjon.) Vigyázz, hogy a
fonák kerüljön kívülre! A szárnyakat fogd össze és vágd be a mintában jelöltek alapján!

Ragaszd össze a két szárnyat!
Ragaszd elıre a hátsó szárnyakat!
Ezután a szárnyakat ragaszd a homorú testre, a tor és potroh részre!
Mindkét szárnyon jelöltük a bevágást. Ragaszd egymásra a szárnyak íveit!

Ragaszd fel a lábakat is!
Végül egy varrótő segítségével főzhetsz cérnát a modelledre, így akár fellógatva is tárolhatod.

