
Fem una disfressa per Carnaval!
Peter Pan o Robin Hood?

Manualitat #acasa



Fem una disfressa per Carnaval. 
Serà de Peter Pan o de Robin Hood? Tria! 

Objectiu:
Fomentar destreses per elaborar indumentària inspirades en la cultura dels personatges de 
contes clàssics i amb motiu de la data de Carnestoltes .

Fonts:

• Taller de manualidades : ideas creativas para desarrollar la educación artística del niño / [textos y 
realización: Carme Bohera ... [et al.] ; ilustraciones: Ma. Gloria García Álvarez ... [et al]]. Barcelona : 
Parramón, 2014

Dificultat: 
Mitjana 



Material que necessitem per fer el 
barret:

Una cartolina Din A3 de color verd, un 

tros de cartolina vermella (per fer la 

ploma) i goma d’enganxar.

Opcionalment, podem afegir un cordill 

elàstic i una grapadora per lligar el 

barret.

Estris:

Llapis i tisores.



Material que necessitem per fer el vestit:

Un rotllo de paper crespó (o pinotxo) de color verd i goma d’enganxar.

Si volem, podem cercar un paper pinotxo diferent per fer el cinturó. 

I opcionalment, podem utilitzar una cinta de roba que ens servirà com a acabat del coll.

Estris:

Retolador, llapis, regle i tisores.



1r pas
Amb ajut del regle, agafem la cartolina verda, i 
retallem un rectangle de 30 per 40 cm.

PER FER EL BARRET:

2n pas: 
Agafem la cartolina vermella, hi dibuixem una
ploma i la retallem.



3r pas: 
Al voltant de la ploma retallada, hi fem uns talls petits.

4t pas: 
Agafem la cartolina verda que hem retallat, i la
pleguem per la meitat.



5è pas: 
Una vegada plegada, n’agafem les dues puntes per 
hem fet el plec i les portem al mig fins que es 
toquin.

6è pas:
Tot seguit, pleguem cap amunt les pestanyes que 
sobresurten. 



7è pas:  
Adherim amb la goma d’enganxar, la ploma per dins de la 
solapa del barret. I ja el tenim!

8è pas:  
Per últim i opcionalment, hi podem grapar a banda i banda 
una goma elàstica de la llargada de la cara de cada infant, 
perquè se subjecti al seu cap. 



1r pas:
a. Del rotlle de paper pinotxo, n’agafem el 

doble de la llargada que necessitem des de 
les espatlles fins a sobre dels genolls de 
l’infant segons la seva alçada. El retallem i el 
pleguem per la meitat. 

b. A dalt, per on l’hem doblegat, amb un 
retolador hi marquem l’escot en forma de 
pic i les cises per on han de passar els braços 
i ho retallem. Per tal que les cises ens quedin 
iguals, podem doblegar novament el paper 
per la meitat i retallar-les d’un sol cop.

c. A baix, podem marcar la forma de pantalons 
curts o bé recta com una faldilla, hi també en 
retallem la part sobrera. Procedim de la 
mateixa manera que amb les cises.

PER FER EL VESTIT:



2n pas:
Preparem el cinturó del mateix rotlle de paper o 
un altre de pinotxo; en retallem una tira de la 
llargària de la cintura, i prou gruixut per fer-hi 
tres plecs que enganxem amb cola.

3r pas: 
Finalment, de forma opcional, hi podem
enganxar una cinta de roba al voltant del
coll de pic perquè aguanti més i quedi
més bonic.



I vet aquí, una mostra de la disfressa!

Nota:
Aquesta mostra l’hem penjada a l’espai infantil, 
en un suro accessible perquè la pugueu veure.


