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چگونه یک عروسک انگشت ساخته می شود
مرد و روباه
مرحله :۱
 .۱بدن را دور انگشت رول بتن که به جور و راحت برابر شود.
 .۲لبه باز باید دوخته شود.
مرحله :۲
 .۱سینه را در مرکز بدن برابر کند (مخالف درز) و امتداد لبه باید
دوخته شود.

مرحله ۱

مرحله :۳
 .۱اضافی قطعه بگیرید و برابر کند.
 .۲دم را در پایین اضافه کند.
 .۳از باالی پشت تا پاهای عقب تا زیر دم باید امتداد لبه باز
دوخته شود ،پیوست بتین (بین  Xباید دوخته شود مثله که در
تصویر مرحله  ۳نشان داده شده).
 .۴ریش دم را در نوک دم باید دوخته شود (یکی در هر طرف).
مرحله :۴
 .۱بدن را در بین قطعات اضافی جای کند.

مرحله ۳
مرحله ۲

 .۲همراه لبه باال باید دوخته شود ( Xرا در مرحله  ۴تصویر
بیبینید).
 .۳بخیه را در ساق ها اضافه کند.
مرحله :۵
 .۱پوز باید در صورت دوخته شود.
 .۲مطابقت کردن قطعه های پیش و پشت از سر.
 .۳امتداد لبه باید از نقطه باال پوزه از یک طرف به دیگر طرف

مرحله ۴

دوخته شوه ( Xرا در تصویر  ۵بیبینید)
مرحله :۶
 .۱لبه پشت پایین با سر دوخته شود با لبه پشت یک جا دوخته
شده بدن و اضافی قطعات.

مرحله ۶
مرحله ۵

مرحله :۷
 .۱قطعات چسم و بینی را چسب کند.
 .۲یک مردمک چشم را در هر چشم رسم کند و سرحد را در لبه
ها رسم کند.
 .۳سبیل باید دوخته شود.

خوش باشید!
مرحله ۷
مرد و روباه نویسنده ادریس شاه ،نشان داده شده توسط سالی مالم© ISHK ۲۰۰۶ ،

وسایل و قطعات الگو عروسکی انگشت
مواد که شما نیاز دارید:
" .۱نمد" (پارچه های پشمی) :سیاه ،قهوه ای،
برنزه و سفید
 .۲چسب
 .۳نشانگر ،قلم نقطه :سیاه
 .۴سوزن دوخت
 .۵قیچی
 .۶مستقیم سوزن (پین)
 .۷تار

دم
قهوه ای

سر (پشت)
قهوه ای

پوزه
سفید

سر (پیش)
قهوه ای

بدن
قهوه ای

سینه
سفید

طرف – قطع ۲
قهوه ای

در این راه رول بدهند

چشم – قطع ۲
برنزه

بینی
سیاه

ریش دم – قطع ۲
سفید

احتیاط :جلوگیری از آسیب! در صورت لزوم نطارت بزرگساالن توصیه می شود .این پروژه قیچی کدن ،استفاده از یک
سوزن خیاطی و سوزن راست را کار دارد!

