Útmutató és szabásminta
Francia darázs (Polistes gallicus)
Korosztályi ajánlás
Elkészítési idı (kb.)
Szükséges eszközök
Szükséges anyagok

5-8. évfolyam
Kb 60 perc
Olló, papírragasztó, festék, vonalzó, körzı vagy egy hegyes
tárgy, szike
Fénymásolópapír (lehetıség szerint sárga színő), fotokarton
illetve pausz vagy fehér papír a szárnyakhoz.

1. fej
2. tor
3. potroh
4. lábak (3 pár, 6 db) –sablonja
5. csápok (1 pár, 2 db) –sablonja
6. szárnyak (4db) –sablonja (ha igazán pontos akarsz lenni, akkor 2 minta szerinti és kettı
7. annál kisebb szárnyat készítesz)
1. lépés:
Nyomtasd ki a sablont fehér vagy sárga papírra! Ha sárga papírra nyomtatsz, kevesebb munkád lesz
vele, azonban fehér papíron magad keverheted ki a franciadarázs valódi alapszínárnyalatát a
fajleírásban található képek alapján.
2. lépés:
Fesd meg a minta alapján a franciadarázs egyes részeit!
(A fajleírásban található képek alapján dolgozz!)
- a fejre a mintázatot, illetve a szemeket
- a tort
- a potroh mintázatát
- a szemeket és a csápokat, ha nem fotókartonból készülnek, akkor fesd meg feketére!
- a szárnyak erezetét a fajleírásban található képek alapján. (Természetesen a szárny itt csak sablon.
Ki kell vágni és pauszra vagy fehér papírra körberajzolni!)
Tipp!
Magadon segítesz azzal, ha a szárnyakat dupla papírra rajzolod körbe, és a két (vagy félbehajtott
lapot összefogva vágod ki, hiszen egyszerre kettı szárnyat kapsz kevesebb munkával, sıt szebb is
lesz.

Várd meg, míg megszárad!
Tipp!
A festett papír kissé hullámos lehet. Ezen
segíthetsz azzal az egyszerő módszerrel, hogy
szivaccsal benedvesíted a festett –már szárazminta 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 a megfestett részeket a sima vonalak mentén!
A fejnél szükséged lesz szikére, hisz a lapon belül kell vágnod, ahol ollóval nem férsz hozzá. Ezzel a
kis nyelvvel csatlakozik majd a fej a torhoz.

A lábakhoz sablonként használd a szabásmintát és készíts 6 db lábat fotókartonból.
Hasonlóan járj el a csápokkal is!
Tipp!
Magadon segítesz azzal, ha a lábakat kettıbe hajtott papírra rajzolod körbe, hiszen egyszerre kettı
lábat kapsz kevesebb munkával.
Figyelj!
Ott is vágd be a papírt, ahol nem a körvonal mentén jelenik meg a sima vonal!

A szaggatott vonalak mentén hajtsd meg a papírt!
Tipp!
Könnyebben boldogulsz a hajtásokkal, ha elıtte vonalzó mentén a körzıd tő részével megtöröd kicsit
a papírt, természetesen csak óvatosan, nehogy felhasítsd!

4. lépés:
A fej két oldalát a jelölés alapján kicsit vágd be és ragaszd meg, majd ezután a szájszervet felül és
alul is domborúra kell alakítanod. A szájszervet ragaszd keresztbe, s így kapod meg a kívánt alakot,
ezután a fej alsó és felsı részét ragaszd össze. Vigyázz arra, hogy a nyelvecskét –amivel a torhoz
kapcsolódik a fej- hajtsd ki a papírból.

Ragaszd meg a tort! A megfelelı alakot úgy kapod meg, ha a nyilak jelölésénél is elvégzed a
ragasztást, ezzel kezd! Ezután alakítsd ki a tor alakját a mintában jelölt ragasztással!

A potroh esetében is hasonlóan kell haladnod. Elıször a domborulatokat kell kialakítanod, majd
ezután ragaszd meg a kúp-szerő formát!

5. lépés
Ragaszd bele a fejet a nyelvecske segítségével a torba!
Ragaszd bele a tort a potrohba.
A torra a fajleírásban szereplı képek alapján ragaszd rá a szárnyakat, majd a lábakat!
Ragaszd a csápokat a fejre!

