CARNAVAL 2018

1. DISFRESSA PALLASSO (NEN/ ADULT)



Perruca de colors
Nas de pallasso
Samarreta màniga
llarga blanca
Corbata
Tirants vermells



Pantaló






COM FER ELS PANTALONS?

1. Buscar uns pantalons amples de nen o adult segons convingui perquè ens serveixin de
patró. Per exemple el pantaló de xandal de l’escola o el d’un pijama .
2. Tallar la peça gran de feltre verd per la meitat de manera que ens quedin dues peces
iguals que de llarg facin 60 cm (nens) o 90 cm (adults). Aquesta serà la llargada màxima
del pantaló.

60cm nens
90cm adult

3. Doblegar per la meitat cada una de les dues peces que ens han quedat, deixant la part

doblegada cap enfora.

4. Agafar el pantaló de mostra i col·locar-lo posant una cama sobre l’altre, fent coincidir les
costures.
5. Dibuixar el pantaló sobre el feltre, fent coincidir la part externa ( recte) amb la part de roba
doblegada i marcar la silueta del pantaló però deixant 4 cm més d’ample.

Roba
doblegada

Retallar per
aquesta línia

6. Fixar les dues cares de les robes amb agulles i retallar (ja tenim una cama).
7. Copiar aquesta cama a l’altre peça de roba que teníem fent coincidir la part externa (recte)
amb la part doblegada de la roba i retallar.

Roba doblegada

8. Ja tenim les dues cames, fixar amb agulles la roba i cosir la part interna de cada cama.

9. Cosir la part del davant.

Davant

10. Cosir la part de darrera.

Darrera

10. Donar la volta a la roba i ja tenim el pantaló bàsic.
11. Tallar per sobre el turmell perquè quedi tipus “pirata”.
12. Retallar fent “flecos” la part de baix del pantaló.

13. Cosir/enganxar amb silicona pedaços de color lila i taronja ( un de cada color a cada
cama).

14. Guardar roba verda sobrant per fer botons pels tirants.

COM FER ELS TIRANTS?
-

Retallar per la meitat la peça de roba de feltre vermella per obtenir dos tirants de 5 cm
d’ample cadascun.

-

Retallar la llargada segons l’alçada del nen o adult.

-

Guardar feltre vermell sobrant per fer alguna rodona per la corbata.

-

Aprofitar roba verda sobrant dels pantalons per fer dos botons pels tirants.

-

Cosir tirants rectes a la part de davant i creuats a la part de darrera del pantaló.

COM FER LA CORBATA?
-

Copiar la plantilla facilitada aquí sota sobre el quadrat de 30x30 cm de feltre verd i retallar.

-

Doblegar la part superior sobre goma elàstica i cosir/ enganxar.

-

Decorar amb rodones de feltre vermell, lila i taronja.

2. DISFRESSA PALLASSO (NENA/ ADULT)







Samarreta màniga llarga
blanca
Tutú de colors
Mitges de colors
Tirants vermells
Nas de pallasso

COM FER ELS TIRANTS?
-

Retallar per la meitat la peça de roba de feltre vermella per obtenir dos tirants de 5 cm
d’ample cadascun.

-

Retallar la llargada segons l’alçada.

-

Utilitzar feltre verd per fer dos botons pels tirants.

-

Cosir tirants rectes a part de davant i creuats a la part de darrera del tutú.

ALTRES RECOMANACIONS:
-

Es recomana retallar tutú segons alçada de cada nena/ adulta ja que només hi ha una talla
de nena i una d’adult.

-

Les mitges a ratlles són les mateixes per les nenes i els adults, a les nenes se’ls pot
doblegar a dalt i a les adultes queden per sobre el genoll. En els dos casos caldrà posar
uns leggings a sota .

