
Tavaszi manó DIY alkotócsomag 

 
Alapanyagok: hungarocell kúp, filc anyagok (testhez, sapkához, fülekhez), manó 

szakáll, fagolyó orrnak. 
Szükséges eszközök: ragasztópisztoly, olló 
 

   
 

 
 

Elkészítése:  
A világosabb nude vagy krém anyagot szántuk a manó hátának és a pink színűt a 
sapkának. Mind a két anyag 10x10 cm, ezért ha szeretnéd, akkor rakhatod fordítva 

is.  
A testrész (hát) filccel hátulról borítsd be a kúpot, és elől a találkozásnál ragaszd 

össze, ügyelve arra, hogy a kúp alját szépen takarja, azzal párhuzamosan fusson. 
Ha rendben van, akkor fel lehet az aljánál és a széleknél is ragasztani.   
Következő lépés a szőrme felragasztása előre. Itt is figyelni kell, hogy a szőrme a 

kúp aljával párhuzamos legyen. Először csak hátul a szőrme két csücske végét 
ragasszuk a kúphoz, hogy tudjunk igazítani, ha kell. Ha szépen párhuzamosan fut 

a szőrme hátoldala a kúp aljában, fedi a test (hát) filc és a szőrme is a kúpot akkor 
az is felragasztható véglegesre.  

A szőrmét és a test filcet végig az aljához igazítsuk, úgy hogy az alsó részt szépen 
befedje. A kúp teteje, kb. ⅓ -a a kúpnak, ekkor még kilátszik, ezt a sapka fogja 
fedni.  

 
Sapka: A 10x10 cm-es másik anyagból egy negyed kört 

kell kivágni (lásd ábra), aminek két oldala 10-10 cm. 
Átlósan kettéhajtva is vághatod az ívet, megtartva a két 
oldal 10-10 cm-ét. Kézzel először készíts belőle egy kúpot 

és próbáld rá a manó fejére, hogy lásd kb. hova fog esni, 
hova ragaszd az orrát. Ha megvan az orr rögzítése, akkor 

a negyedkör filc alját hátul ragaszd össze. 
Elől az orrhoz még NE rögzítsd, csak a legvégén, mert 
addig ott tudsz majd igazítani, hogy a legtökéletesebb 

legyen az illeszkedés.  



Hátul tehát összeragasztottad az alját, és ha úgy látod, hogy rendben, akkor végig 

a két 10 cm-es élhosszt egészen a csúcsig ragaszd össze. Nem kell sok ragasztó! 
Ha kész, utána elől egy pötty ragasztóval rögzítsd az orrhoz is a sapkát. Majd 

szépen igazítsd meg a szakállat tetszés szerint.  
 
A sapkára tudsz ragasztani nyuszifület, hegyes vagy lekerekített végűt. A kis 

darab filcből vágd ki a neked tetsző formát, rá egy kisebbet, majd pici 

ragasztóval csippentsd össze a fülecske alját és ragaszd a sapkára. 

 

Ha nem dolgoztál még ragasztópisztollyal, figyelj rá, hogy a meleg 

ragasztópisztoly fejét soha ne fogd meg szabad kézzel, mert az és 

a kifolyó ragasztó forró! 

 


