Kırmızı Burunlu Fifi

Benim adım Kırmızı Burunlu Fifi. Yedi yaşındayım. Maya ve Mina isimli iki kız kardeşin benim için
yaptıkları evimde yaşıyorum. Yemyeşil ağaçların, güzel çiçeklerin arasında çatısı benim gibi benekli olan
bir ev bu. En sevdiğim yiyecek çikolata parçalı kakaolu kek. Aslında kocaman bir keki bir oturuşta
yiyebilirim ama sağlığımı düşündüğüm için çok yemiyorum. Gökkuşağı renklerini çok seviyorum. Aynı
görüntüm gibi kişiliğim de renkli ve eğlenceli. Gülmeyi ve oyun oynamayı çok seviyorum.
Bu tasarım Ekin Saçlıoğlu tarafından çocuklar için hazırlanmıştır.
Kullanılan malzemeler











Yumurta kartonu
6 adet tuvalet kâğıdı rulosu
2 adet gazoz kapağı
3 adet buzdolabı poşeti
Beyaz ya da başka bir renk kâğıt
1 adet kâğıt cupcake kalıbı ya da yakasına yapıştırmak için kâğıt, pamuk, poşet gibi başka
malzemeler
Renkli kalemler
Yapıştırıcı
Makas
Maket bıçağı

Uygulama adımları







Yumurta kartonunu önce ikiye, sonra da iki yumurta çukurunu göz, ortadaki çıkıntıyı da burun
yapmak üzere kesiyoruz.
Gazoz kapaklarının iç kısmına birer nokta çizerek göz yapıyoruz.
Kapakları yumurta çukurlarının içine yapıştırıyoruz.
Karakterin burnunu istediğimiz renge boyuyoruz.
Yumurta kartonunun düz parçasının dış yüzeyine istediğimiz deseni renkli kalemler ya da boya ile
yapıyoruz.
Aynı şekilde tuvalet kâğıdı rulolarını da bacak ve boyun yapmak üzere boyuyoruz.













4 adet ruloyu yumurta kartonunun iç kısmına yapıştırıyoruz. Eğer iki rulo yan yana sığmazsa biraz
ruloları ezebilirsiniz.
Cupcake kalıbının ortasına bir ruloyu koyarak etrafını çiziyoruz. Ve çizdiğimiz daireyi keserek
çıkartıyoruz.
Boyun olarak kullanacağımız ruloyu da bu aradan geçiriyoruz.
Bir diğer ruloyu boydan boya kesiyoruz. İstediğimiz gibi boyuyoruz.
Karakterimizin yüzünün altına iki adet buzdolabı poşeti yerleştirip boydan boya kestiğimiz ruloyu
yüzün arkasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Buzdolabı poşetlerinin kapalı olan kısımlarını
kesebilirsiniz.
Bir kâğıda istediğimiz şekilde diş çiziyoruz ve kesiyoruz.
Çizdiğimiz dişlerin düz tarafını ağıza yapıştırabilmek için katlıyoruz. Katlı kısma yapıştırıcı sürerek
kesik rulonun iç kısmına yapıştırıyoruz.
Aynı şekilde istediğimiz şekilde çizdiğimiz kaşları da keserek düz kısımlarını katlayarak ruloya
yapıştırıyoruz.
Hazırladığımız boyun parçasının rulosuna yapıştırıcı sürerek gövdeye yapıştırıyoruz.
Boyun rulosunun üst kısmına da yine yapıştırıcı sürerek baş kısmını da onun üzerine
yapıştırıyoruz.
Son olarak, bir buzdolabı poşetinin açık olan tarafını diklemesine püsküller oluşturacak şekilde
kesiyoruz. Diğer ucunu düğümleyerek yumurta kutusu gövdenin alt kısmına yapıştırıyoruz.
Kuyruğun biraz daha kalkık durmasını istiyorsak da kutunun dış kısmına da biraz yapıştırıcı sürüp
yapıştırabiliriz.

