
Útmutató és szabásminta 

Közönséges herelégy (Eristalis tenax) 
 

Korosztályi ajánlás 5-8. évfolyam 
Elkészítési idı (kb.) Kb 60 perc 
Szükséges eszközök Olló, papírragasztó, festék, vonalzó, körzı vagy egy hegyes 

tárgy, szike 
Szükséges anyagok Fénymásolópapír (lehetıség szerint sárga színő), fotokarton 

illetve pausz vagy fehér papír a szárnyakhoz. 
 

1. tor 
2. potroh 1. része 
3. potroh 2. része 
4. potrohvég 
5. fej 
6. szemek 
7. szárny (2db) –sablonja 
8. csápok 
9. lábak (6db) –sablonja 

 
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 közönséges herelégy valódi alapszínárnyalatát a 
fajleírásban található képek alapján.  
 
 
2. lépés: 
Fesd meg a minta alapján a közönséges herelégy egyes részeit! 
- a tort szürke szırösre fesd! 
- a potroh 1., 2. része  legyen fekete mintás! (A fajleírásban található képek alapján dolgozz!) 
- a potrohvég ismét szırös legyen 
- a szemeket és a csápokat, ha nem fotokartonból 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!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Várd meg, míg megszárad! 

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. 



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 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 fotokartonból. 
 
 
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: 
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 hengeres alakját a mintában jelölt ragasztással! 
 
 

   
A potroh három hengerével kicsit könnyebb dolgod lesz. A potroh 1. és 2. részébıl hengert kell 
alakítanod, de figyelj a jelölt ragasztási felületekre, mert csak akkor lesz igazán szép az alakja, ha 
nem pontosan henger alakúra ragasztod. 
A potrohvég közepén kell egy kis bevágással még egy ragasztást végezned, illetve itt figyelj arra, 
hogy kicsit keresztbe kell ragasztanod a lapot! 
A fej két oldalát a jelölés alapján kicsit vágd be és ragaszd meg, majd a szájszervet is ragaszd össze. 
Vigyázz arra, hogy a nyelvecskét –amivel a torhoz kapcsolódik a fej- hajtsd ki a papírból. Alakítsd ki 
a szemeken is a domborulatot a kisebb bevágások mentén! Ragaszd fel a szemeket és a csápokat a 
fejre! 
 
 
5. lépés: 
Ragaszd bele a fejet a nyelvecske segítségével a torba!  
Ragaszd össze a potroh három részét: a potroh 1. részébe (2. számmal jelölt) a potroh 2. részét (3. 
számmal jelölt), majd ez utóbbiba a potrohvéget. Így egy egyre keskenyedı hengert kapsz. 
Ragaszd bele a tort a potrohba. 
A torra a fajleírásban szereplı képek alapján ragaszd rá a szárnyakat, majd a lábakat! 
 

 



 



 


