Instruccions per a fer la disfressa ADULT:


Agafem la tela negra i la dobleguem per la meitat la mida llarga.
Dobleguem llavors per la meitat la mida curta.



A la punta on hi han els doblecs, fem un tall d’uns 5-8 cm de llarg per
2 cm d’alçada. Serà el forat on hi passarem el cap.



Fem el mateix amb la tela brillant. Reservem les teles.



Retallem les plantilles de cartró, i l’utilitzem per a marcar estrelles als
retalls de foam (pel costat blanc). Fem unes 15 estrelles de cada mida.
Les enganxem a la tela brillant (amb cola o silicona calenta) sobre la
cara més brillant de la tela.



Ens posem la tela negra pel cap, a sobra ens posem la tela brillant
amb les estrelles i centrem les teles. Podem cosir el voltant del coll
perquè quedin les teles fixades, però és opcional.



A sota cada mà fem un punt (o hi posem una grapa) perquè les
mànigues quedin més fixades.
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