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MATERIALE:  
 

 Şoseată -mărime mare  

 O bucată de carton  

 O bucată de material sau 
carton roşu sau roz  

 Aţă de tricotat  
 Lipici (tip aracet)  

 Ac şi aţă  

 Foarfecă  

 Nasturi pentru ochi 

 Opţional: Marker permanent  
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O PĂPUŞĂ DIN CIORAP? 
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1  Aşezaţi şoseta pe o bucată de carton. Conturaţi forma părţii de sus 
 a şosetei (cam 11 cm lungime). 
 
 
2.  Întoarceţi şoseta invers şi conturaţi din nou forma şosetei pe 
 carton.  
 
 

3.  Decupaţi ovalul şi întindeți lipici pe una dintre suprafeţe-le 
 cartonului (vezi imag. 1).   
 
 
4.  Îndoiţi cartonul la jumătate, partea cu lipici în interior (vezi 
 imag. 1). Partea din interiorul ovalului se va lipi, dar mai târziu 
 (imag. 1).  
 
 
5.  Ţinând cu mâna exteriorul ovalului, împingeţi catonul în 
 interiorul şosetei (vezi imag 3). Acest lucru va preveni ca 
 lipiciul să murdărească şoseta în timp ce introduceţi cartonul 
 în şosetă.  
 
 
6.  Cu cealaltă mână, trageţi materialul şosetei în interiorul gurii. 
 Partea unde sunt degetele şosetei va trebui să fie partea superioară 
 a gurii (vezi imag 3). 
 
 
7.  Tăiaţi o bucată roşie sau roz de material sau carton. Această 
 bucată trebuie să fie puţin mai mică decât primul oval (vezi imag 
 4). Lipiţi pe gura pe care tocmai aţi format-o (vezi imag 4).  
 
 
8.  Decupaţi o limbă din material sau hârtie de o culoare diferită de 
 cea folosită pentru gură. 
  
 
9.  Lipiţi limba în partea de jos a gurii (vezi imag 5).  
 
 
10.  Decideţi dacă doriţi ca păpuşa să fie băiat sau fată.  
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11.  Luaţi o bucată de carton de cel puţin 20 cm lungime şi 10 cm  
 lăţime. Această dimensiune este bună pentru a crea o fată. 
 Dacă doriţi alte dimensiuni, cartonul va trebui să fie dublu de 
 dimensiunea pe care doriţi să o obţineţi la final (imag. 6). 
 
 
12.  Luaţi aţa de tricotat şi înfăşuraţi cu ea, pe lungime, bucata de 
 carton (vezi imag 6). Cu cât mai mulă aţă folosiţi, cu atât părul va fi 
 mai des.  
 
 
13.  Tăiaţi aţa de tricotat, doar pe o parte, (vezi imag 6).  
 
 
14. Scoateţi cartonul, iar partea netăiată de aţă de tricotat va fi legată la 

mijloc, apoi cusută de centrul capului (vezi imag. 7). Atenţie! 
Introduceţi mâna în şosetă pentru a vedea unde este mijlocul capului, 
astfel încât părul să fie cusut corect.   

 
15.    Coafaţi păpuşa după dorinţă (vezi imag. 8). 
 
 
16.  Coaseţi nasturii pentru ochi şi coloraţi cu o cariocă 
 neagră ,,irisul’’(vezi imag. 9).  
 
 
17.  Vă recomandăm să nu puneţi nas, deoarece păpuşa nu va arăta     
  foarte bine atunci (vezi imag 9).  


