MATERIAŁY POTRZEBNE DO
WYKONANIA SKRZATA:
 2 butelki 1,5 l po wodzie mineralnej CISOWIANKA LUB
KRYNKA (ważny jest kształt butelek)
 Materiał na nogi skrzata – 2 kawałki kijka po 25 cm (np. od miotły) lub
dwie rolki po zużytej folii spożywczej
 Kawałek elastycznego, sztywnego i plastycznego kabla o grubości ok
1mm lub drucik florystyczny – 1m
 Opakowanie gipsu budowlanego szybkoschnącego – można kupić np. w
Leroy Merlin w cenie 3,99 za 2 kg
 Folia aluminiowa spożywcza
 Materiał na uszycie ubranka i czapki skrzata – polar, cienki filc lub inny
dowolny materiał (zaleca się materiały grubsze, mięsiste) – długość 40
cm przy szerokości materiału 150 cm ( opcja z jedną czapką)
 Materiał do uszycia mankietów w płaszczyku, spodniach i czapkach –
polecam w innym kolorze niż ubranko – polar, cienki filc, cienka włóknina
długość 20 cm przy szerokości materiału 150 cm
 Włóknina ocieplająca, do zwiększenia objętości ciałka skrzata – kawałki,
resztki, grubość 100
 Materiał na buty – filc lub kawałki grubej dresówki drapanej – ilość
dostosowana do wielkości wykonanych bucików
 Materiał na nosek – mały kawałek dzianiny w wybranym kolorze
 Materiał na brodę i pompony – futerko kupowane na metry w sklepie z
tkaninami ( polecam na facebooku Tkaniny Emitex Białystok) lub
opcjonalnie można użyć futerko zakupione w lumpeksie lub np.
poszewka „ włochata” w Pepco za ok 10 zł. – kawałek o wymiarach
szer.40 cm x dł.25cm na brodę
 Materiał na worek – dowolny kawałek materiału.
 Gumka płaska 3-4 mm szerokości – 1 m

 Oczka gotowe, duże koraliki lub guziki - jako oczy skrzata
 Opcjonalnie można wykorzystać różne ozdoby – gwiazdki, błyskotki,
taśmy ozdobne
 Pistolet do kleju na gorąco
 Kawałek tekturki np. od pudełka kartonowego
 Wydrukowany i sklejony wykrój na wszystkie elementy skrzata
 Puste butelki lub małe wiaderko to rozrabiania gipsu
 Łyżeczka lub szpachelka do mieszania gipsu
 Nożyczki do krojenia tkaniny i dodatkowe do krojenia innych materiałów
 Cążki do cięcia drucika ( opcjonalnie, można użyć tych dodatkowych
nożyczek)

