
                  CARNAVAL 2019 

DISFRESSA DE SUBMARINISTA 

 

 
La disfressa de SUBMARINISTA adult/nen consta de: 

 

 Pantalons negres i samarreta de màniga llarga de coll alt negre 

 Dos ampolles de plàstic (adults 2 litres i nens 1'5 l) 

 Cinta aïllant negre 

 Pintura negre per pintar el cartó 

 Cartó de mida 33 x 29 cm aprox. 

Contingut del Pack: 

 Ulleres tipus submarinisme 

 Cinta elàstica negre per agafar les ampolles i aletes 

 Esprai groc per pintar les ampolles 

 Goma eva groga per fer les aletes i cinturó 

 Goma eva gris per fer els detalls del cinturó 

 Tub de plàstic  

 Cinta velcro per cordar el cinturó 

 

EL PREU DEL PACK SERÀ DE 5 € 



 
COM FER LA DISFRESSA DE SUBMARINISTA ? 

 

1. Pintem les ampolles de color groc amb esprai o pintura... (en el cas de la pintura cal posar-la a dins de 

l´ampolla amb una mica d´aigua, sacsejar-la i deixar-la assecar) i els hi posem dos tires de cinta aïllant 

negre a cada ampolla. 

2. Retallem el cartó i el pintem de negre per un costat. Fem dos talls horitzontals als costats de la part 

superior i inferior per poder passar el tros de cinta elàstica i la grapem a la mida que ens sigui més 

còmode. 

 

3. Enganxem les dos ampolles amb pegament o cinta de doble cara, sobre el costat de color negre del 

cartó. 

4. Agafem el tub i tallem uns 25 cm. I just a la meitat ajuntem l´altre tros del tub amb la cinta aïllant negre. 

5. Posem els dos costats del tub petit a dintre de les ampolles i precintem amb la cinta aïllant negre. 

 



6. Agafem una o dos tires de goma eva groga de 4 cm d´alçada, i fem el cinturó a la llargada que ens vagi 

bé i a les puntes posem la cinta de velcro per poder-lo tancar. 

7. Amb la goma eva gris fem els detalls del cinturó que surten a la plantilla (una sivella i sis ploms) i els 

enganxem a la part de fora.   

 

8.   Finalment amb la plantilla que trobareu al final d´aquest document fem les aletes amb la goma eva groga i a 

la part de darrere grapem una tira de cinta elàstica a cada costat perquè s´agafin al tormell. Cal que estiguin ben 

subjectes perquè no es moguin durant la rua. Amb un rotulador  pintem les dos ratlles a les aletes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


