
Item: 4580 

Hunor: 20358 

Alkoss zöldben - szatyor szörny 
A feleslegessé vált reklámszatyrokat ne dobd ki, hanem készíts belőlük imádnivaló szörny 

babákat, vagy szép lakás dekorációt. Csak egy kis képzelőerőre lesz szükséged. 
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a használati útmutatót, 

mielőtt a játékot a gyermeknek adná. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb 

gyermeknek, mert a lenyelhető apró részek fulladást okozhatnak. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játék csak felnőtt felügyelettel használható. 

3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a segítségével elkészített tárgyak apró részeket tartalmaznak, melyek lenyelése fulladást 

okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 

5. Ha ollót használsz, felnőtt felügyelet szükséges. 

B) Mielőtt munkához látsz 

1. Mindig stabil, sík felületen dolgozz.  

2. Javasoljuk, hogy a munkafelületet takard le újságpapírral, így véded a felületet, és megkönnyíted a takarítást. 

Munkaruhában vagy régi ruhában dolgozz. A gipsz bizonyos ruhákon nyomot hagy. A bepiszkolódott ruhát 

elkülönítve mosd.  

3. A fel nem használt nedves gipszet a szemetesbe rakd. Ne öntsd a kikevert gipszet, vagy a gipsz port 

mosogatóba vagy mosdóba, mert dugulást okozhat. A gipsz keveréséhez használt eszközöket folyóvíz alatt 

mosd el. 

C) A csomag tartalma 

A szörny elkészítéséhez szükséges sablonok, zsenília szálak, műanyag pálcák, madzag, mozgó 

szemek, fa gyöngyök, kétoldalas ragasztó, részletes elkészítési útmutató. A csomagban lévő 

hozzávalók két (a csomagoláson bemutatott) szörny elkészítéséhez elegendőek. A szörnyek 

törzsének elkészítéshez kb. 30 db műanyagzacskó és palack újrafelhasználására lesz szükség. (A 

nagy szörnyhöz 20 db, a kis szörnyhöz 10 db zacskóra lesz szükség) 

D) Elkészítés - A leírás alapján a csomagoláson lévő nagy szörnyet tudod elkészíteni. Kövesd 

lépésről lépésre, hogy a Te szörnyed is elkészülhessen. 

  
Emeld ki a kartonlapból a szörny alapot. Hajts 

félbe egy zsenília szálat. A szálad dugd át a lapon 

lévő lyukakon. Hajtsd vissza a szál végeit, nehogy 

kicsússzon. 

Vágj le 40 db 12 cm széles műanyag csíkot. 

Használj különböző színű zacskókat, így 

színesebb lesz a szörnyed. Ez lesz a szörny 

törzse 

  
Néhány csíkot hajtogass 1 cm-es harmonikába. 

Fel-le hajtogatva haladj végig a csíkon. 

A meghajtogatott csíkot tedd a két zsenília 

szál közé. 

  
Tekerd a zsenílis szálat, rögzítsd a harminikát. 

Rözgítsd a szálat. 

Nyisd szét a harmonika mindkét oldalát. 

  
Húzd szét a rétegeket, így vastagabban tűnik. Ismételgesd a 3-7 lépéseket újabb rétegek 

készítésével. Addi készíts újebb harminikákat, 

amíg a szörny törzs 15 cm magas nem lesz. 

Törzs 

Szörny alaplap 

zsenília szál Hajtsd vissza 

a szál végeit 

műanyag zacskó csíkok 
12 cm 

kb. 30-40 cm 



  
Tekerd össze a zsenília szálat, rögzítsd a 

műanyag csíkokat. Ollóval igazítsd ki a szörny 

törzsének fomáját. (Kérj felnőtt segítséget.) 

Készíts csápokat – tekerd egy ceruzára a 

zsenília szálat. 

  
Vedd elő a szem hátsó rész sablont. A zsenília 

szál végét dugd a sablon közepén lévő lyukba. 

Hajtsd vissza a zsenília szál végét, hogy le ne 

csússzon a szem sablon. 

  
Csúsztasd a sablont egy műanyag kpakba a képen 

látható módon. Vedd le a védőfóliák a mozgó 

szemről, majd ragaszd a kupakra. 

A szörnyed így néz ki. 

  
A szörny száj sablont szedd ki a kartonlapból. 

Hajtogasd ki a fogakat a képnek megfelelően. 

Vágj le egy 20 cm hosszú madzagot. A madzagot 

húzd át a száj szélén lévő lyukon. Rögzítsd dupla 

csomóval. 

Fűzz fel 5 db fagyöngyöt a madzagra. 

  
A gyöngyök felfűzése után fűzd fel a madzagra 

az egyik kéz sablont. Ismételd meg a fenti 

lépéseket a másik kéz elkészítéséhez. 

A szörny karok elkésziltek, így néznek ki. 

  
Nyisd szét a műanyag rétegeket. Tedd a rétegek 

közé a szájat, rögzítsd kétoldalas ragasztóval. 

A száj beragasztása után így néz ki a szörnyed. 

Kb. 15 cm 

magas 

Szemek 

Szem hátsó 

rész sablon 

Száj 
Szemek 

zsenília 

szál 

kétoldalas 

ragasztó 



  
Vágj le 2 db 25 cm hosszú madzagot. Fűzd a 

madzagot a szörny alaplap szélén lévő lyukba, 

rögzítsd dupla csomóval. 

A madzag másik végére fűzz fel 8 db 

fagyöngyöt, majd a papír lábat. Rögzítsd a 

madzag végét dupla csomóval. A másik lábal 

ugyanígy készítsd el. 

  
A műanyag szöny elkészült. Vágj le 2 db 40 cm, és 1 db 30 cm hosszú 

madzagot. A két hosszabb madzagot kösd a pálca 

két végére, a rövidebbet pedig a közepére. A 

madzagokat ragasztóval rögzítsd a helyükön. 

  
A hosszabb madzagokat fűzd a kéz végén lévő 

lyukakba. A középső madzagot kösd a zsenília 

szához. Emeld fel a pálcát, mozgasd a kezeket. A 

felső rész elkészült. 

Vágj le 2 db 60 cm hosszú madzagot. Kösd a 

végeit a másik pálca két végére. Rögzítsd a 

madzagokat a helyükön ragasztó szalaggal. 

  
A madzagok másik végeit kösd a lábak közepére, A két pélcát fogd meg a két kezeddel. Most 

szörnyed sétálni és táncolni tud, mint egy bábu. 

Gyakorolj, mielőtt szüleinek, barátaidnak 

bemutatnád tudományodat. 

E) Egyéb ötletek 

Elsajátítottad a műanyag zacskó szörny készítésének alap lépéseit. Saját fantáziád segítségével 

készíthetsz egyedi szörnyeket is, a lakásban található, feleslegessé vált tárgyak felhasználásával. A 

móka határtalan. 

 Műanyag palackokat vágj kisebb darabokra, így elkészítheted a karokat és lábakat. Másold le a 

kéz- és láb sablonokat, így még több szörnyet tudsz készíteni. 

 Használhatsz nagyobb méretű és több műanyag csíkot a szörny törzséhez – így nagyobb 

szörnyet készíthetsz. Zsenília szál helyett használj madzagot. A rétegek között a madzagot 

kösd meg. 

 

F) Légy környezettudatos 

Világszerte több millió műanyag zacskót dobnak ki naponta. A Földnek hosszú időbe telik a 

műanyagok lebontása, ami komoly környezetvédelmi problémákat okoz. Íme néhány ötlet, hogyan 

járulhatsz hozzá a környezet védelméhez. 

 Hasznosítsd újra a műanyag zacskókat. Használhatod kukazsáknak. 

 Használj saját, többször használható bevásárlótáskát. 

 Évente rengeteg madár és hal pusztul el, mert belegabalyodik a kidobott zacskókba. A 

feleslegessé vált műanyag zacskókat az erre kijelölt szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy zárható 

fedelű szemetesekbe dobd ki. 

Lábak 

Báb mozgató 

madzag 

40 cm 40 cm 30 cm 

műanyag pálca 

60 cm 60 cm 

ragasztó 

ragasztó ragasztó 


