Docka till bibelberättelser
Material:

- Flirtkula 7 cm i diameter
- 5-tumsspik för huvud
- Filt till händer
- Rundstav, 18 cm och 4,5 cm i
diameter
- Piprensare, 30 cm, till armar
- Bottenplatta i papp, ca 9 cm i
diameter
- Pappspik till bottenplatta

- Tyger för kläder
- Limpistol
- Garn till hår
- Färgade band, pärlor, paljetter
mm. för dekoration
- Hammare
- Hobbyfärg och penslar till huvud
och ansikte
- Sax

Fördela de olika momenten vid skilda bord så undviks kladd med färg och lim.
- Tygklippning
- Målning (vaxduk)
- Limning

Det här kan du förbereda innan:
Spika och tryck 5-tumsspiken genom
flirtkulan. Det kan vara lite knepigt att få
igenom spiken så därför är det bra att göra
detta moment i förväg.
Fäst bottenplattan vid rundstaven med
pappspik så den står stadigt.
Förborra hål för huvudet, där spiken ska sitta
sedan.
Om man inte förborrar finns det risk att
rundstaven spricker när man sedan ska slå i
spiken.
Rita mallar för händer enligt denna
skalenliga modell.
4 st

Rita mall för klänning och ärmar.
Klänningen ska vara cirkelrund med en
diameter på ca 40 cm. Gör mallen i form av
en halvcirkel där man markerar (skriver)
tygvikning på den raka delen.

Ca 40 cm i diameter
tygvikning

7 cm
bred

30 cm i diameter lång

Ärmmallen ska vara 30 cm lång och liten
utsvängd vid ändarna så blir ärmen
snyggare.

Sedan är det bara att sätta igång!
Huvudet
Måla huvudet i den färg du vill att
huden ska ha.
Den hinner lagom torka tills du har
gjort färdigt resten.

tygvikning

Klädnad och ärm
Klipp till tyg för klädnad och ärm.
Du ska ha en hel cirkel för klädnaden.
Vik tyget dubbelt och lägg på mallen så
att den raka kanten ligger kant i kant
med tygvikningen.

Ärmen gör du enligt mallen.
Vik tyget längs streckningen.
Händer och armar
Rita av och klipp ut fyra händer i filt.
Sätt lim på ena änden av piprens-aren
och limma fast en hand på den. Lägg
lim på hela den fastsatta handen och
en annan hand ovanpå. Kläm åt. Gör
likadant på motsatta sidan med de två
andra händerna.
Lägg sedan piprensaren med
händerna mitt på tygstycket för ärmen.
Sätt lim på den ena halvan av ärmen
runt om. Vik över den andra halvan och
kläm ihop dem.
Montering
Lägg klädnaden över rundstavskroppen så att tygets mitt ligger mitt
över det borrade hålet i rundstaven.
Måtta in änden på spiken i hålet och
slå ner spiken med en hammare.
Alldeles innan huvudet nått ända ner till
rundstaven fästs armarna fast med en
limklick och sedan slås hela spiken ner
i rundstaven.

Hår och dekoration
Nu är det dags att sätta dit hår, kanske
skägg, örhängen, hårband, skärp,
fjädrar eller vad du kan komma på.
Använd fantasin!

Dockan är klar!
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