
CONFECCIÓ DISFRESSA “LA VILA’2010” 
 
LA CAPA 
 
1. Estén la peça de roba en un lloc pla i fes un forat d’uns 15 cm de 
diàmetre (la mida del coll) que tingui el centre uns 10 cm més avall del 
centre de la peça de roba, per tal que la capa pengi més de darrere. 
 
2. Arrodoneix la peça de roba per les quatre 
puntes. No llencis els retalls, que et serviran per a 
fer el coll de la capa. L’amplada de la peça rodona 
ha de ser aproximadament l’amplada de punta a 
punta de dits.  
 
3. Fes un tall longitudinal des del forat del mig 
cap a la part més curta, que serà la part del davant.
          
4. En una superfície plana, i sobre la peça obtinguda,  ajunta els quatre retalls pels costats rectes.  
 
5. Arrodoneix les peces tot retallant les puntes i uneix tres costats (millor si es pot cosir). No cusis fins 
el centre, perquè aquesta part l’has de posar per dins del forat del coll de la peça gran o bé tallar-hi un 
forat igual al de l’altra peça. Uneix les dues peces pel coll. Millor cosit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Finalment, agafa el retall daurat, fes-hi un tall longitudinal fins a la meitat. Am b les dues 
puntes podràs lligar-te’l al coll. Deixa la part de davant fent un mocador amb volum. Posa’t 
la capa per sobre i uneix capa i mocador amb un parell d’agulles imperdibles. 
 
 
EL BARRET 
Feu servir només paper de regal que tingui tonalitats properes al vermell o color vi. 
 
1. Folra del mateix paper de regal la màscara i la cartolina daurada (per la part blanca). Si has de fer 
dos barrets millor que primer folris tota la cartolina i després retallis les dues peces. Pots enganxar el 
paper amb cola de barra. 
 
2. Dóna forma al barret formant una corona, deixant el costat daurat per dins, i uneix amb la mida que 
et vagi bé. 
 
3. Arrodoneix les diverses puntes, grapant-les en diferents alçades i fent que es vegi força el daurat. 
 
4. Retalla la màscara i enganxa-la a la part de davant donant-li també la forma arrodonida de la corona. 
En el cas que portis ulleres, només enganxa-la per la part del mig (just a sobre els ulls). 
 
 
 
 
 
 


