Disfressa de Mini Qüi
Material:
-

1m (150cm ample) de tela del vostre gust
25 cm (90cm ample) de feltre
10-15 cm de velcro
Fil
Guix, sabonet o bolígraf esborrable.

Instruccions:
1. Descarregueu, imprimiu i enganxeu els patrons. Trieu la talla i retalleu el paper
per la línia corresponent. (Si teniu previsió de fer més d’una talla i/o més d’una
disfressa, també ho podeu calcar).
2. Plegueu la tela per la meitat tenint en compte la direcció del fil, poseu els
patrons del cos i cua i de la caputxa a sobre (les fletxes indiquen la orientació),
AFEGIU 1cm DE MARGE DE COSTURA, i retalleu les peces corresponents.
3. Segons la tela que hagueu triat, haureu de fer servir una overlock o, si no en
teniu, passar un zig-zag per totes les vores de les peces per tal que no es
desfilin.
4. Per fer les punxes heu de plegar per la meitat el feltre, de
manera que quedi doble, i que us hi càpiguen totes.
Repasseu el patró amb un guix o un bolígraf fins que
tingueu les 18 punxes dibuixades. Aleshores, sense
retallar-les encara, feu un repunt a uns mil·límetres de la
línia a les vores més llargues (la més curta ha de quedar
sense cosir), així quedaran ben enganxades les dues
cares de les punxes. Quan hagueu fet tots els repunts, ja
les podeu tallar per la línia que havieu dibuixat.
5. Agafeu una meitat de la caputxa i una de la cua i poseu-les amb el dret cap
amunt. Aleshores col·loqueu-hi les punxes com es mostra a la imatge.
Recordeu deixar un parell de centímetres sense punxes a la zona del coll per
després tenir marge per unir la caputxa amb el cos.

6. Subjecteu-les amb agulles de cap perquè no es moguin, poseu l’altra meitat de
la caputxa i de la cua amb el revés cap amunt a sobre, com si fos un entrepà.
Subjecteu-ho també amb agulles de cap (o embasteu-ho si us sentiu més
còmodes) i ja ho podeu cosir deixant un marge d’1cm.

7. Per fer la punta de la cua haureu de fer servir dues punxes, posar-ne una a
sobre de l’altra i cosir-les.
8. La disfressa ja comença a tenir una mica més de sentit, però ha arribat el
moment dels detalls. Per tal que les punxes quedin dretes i no es panseixin
gaire cap als costats, recomanem fer un repunt com el de la imatge tant a la
caputxa com a la cua.

9. Per cosir la caputxa i el cos, heu d’ajuntar les dues peces dret amb dret, fer
coincidir la línia central (per on heu cosit les punxes) i posar agulles de cap o
embastar per que les peces quedin ben posades; ara ja ho podeu cosir.
10. OPCIONAL: podeu fer una costura de càrrega fent que la tela de marge
costura quedi cap avall.

11. Ara toca fer les vores: haureu de plegar cap endins tots els voltants i passar-hi
un repunt (a les imatges podeu veure dues maneres diferents de fer-ho).

12. Ja arribem al final! Cosiu el velcro al coll i ja podeu començar a cridar ben fort
QÜI QÜI QÜI!!!

