Útmutató és szabásminta
Viráglakó karolópók (Misumena vatia)
Korosztályi ajánlás
Elkészítési idı (kb.)
Szükséges eszközök
Szükséges anyagok
1.
2.
3.
4.
5.

5-8. évfolyam
45-50 perc
Olló, papírragasztó, festék, vonalzó, körzı vagy egy hegyes
tárgy
Fénymásolópapír, esetleg famentes rajzlap a lábakhoz

potroh
fejtor
elülsı lábak (2 pár, összesen 4 db) –sablonja
hátulsó lábak (2 pár, összesen 4 db) –sablonja
tapogatólábak (2 db) - sablonja

1. lépés:
Nyomtasd ki a karolópók sablonját egy fehér papírra!
2. lépés:
Fesd meg a karolópók potrohának mintázatát a minta és a fajleírásban szereplı képek alapján!
Várd meg, míg megszárad.

3. lépés:
Vágd ki az egyes részeket a sima vonalak mentén!
A lábakhoz sablonként használd a szabásmintát és 4 db elülsı lábat, illetve 4 db hátulsó lábat vágj ki
a maradék papírból vagy rajzlapból!
Ugyanígy járj el a tapogatólábakkal, abból 2 db kell!
Fesd meg a karolópók fejtorának mintázatát a minta és a fajleírásban szereplı képek alapján a minta
hátoldalán!

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 össze a karolópók egyes részeit!
• A fejtor mindkét oldalán elıször a kis bevágás mellett jelölt ragasztási felület segítségével
alakítsd ki a fej alsó és felsı domborulatát! Ezután ragaszd össze a fejtort kétoldalt.
• A potroh esetében is elıször a kis bevágás mellett jelölt ragasztási felület segítségével alakítsd
ki a domborulatot. Ezután ragaszd össze a potrohot.
• Ragaszd össze a potrohon lévı ragasztási felületként jelölt „szalag” segítségével a fejtort a
potrohhal.

5. lépés:
A lábak alakját úgy tudod kialakítani, ha a jelölt hajtási részeken elıször félbe hajtod a lábakat, majd
az egyes ízeket hajtod meg.

A „harmónikaszerően” hajtott lábakat úgy alakíthatod, ahogy a képeken látod.
Vágd be kicsit a ragasztási felületre jelölt vonal mentén a lábakat, majd ragaszd meg úgy, hogy egy
kis négyzettel a fejtorhoz tudd ragasztani.
Hasonlóan hajthatod a tapogatólábakat is.

6. lépés:
Ragaszd fel a lábakat a fejtorra!
Figyeld meg jól a fajleírásban található képeket!

