Ninot de Neu
Amb aquesta manualitat crearem un ninot de neu molt simpàtic i divertit. Aquí teniu la llista
de materials que necessitareu i les instruccions. Us recomanem que també visualitzeu el
vídeo!

MATERIALS NECESSARIS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos globus
Cinta d’emmascarar o de carrosser
Un pot de cola blanca
Un got de plàstic o bol petit
Estri per remenar la barreja de cola i aigua
Un cabdell de llana blanca
Tisores
Un bol gran o recipient fondo
Una brotxa
Una agulla o quelcom punxegut
Un full A4 de cartolina negre/taronja/blanca
Un full A4 de goma eva taronja brillant
Un full A3 de feltre vermell
Un pot de iogurt
Pintura negre
Un pinzell
Cinta amb motius decoratius de nadal

PAS A PAS:
1. Inflem dos globus, un més gran que l’altre, de manera que junts facin la forma d’un

ninot de neu.
2. Agafem la cinta d’emmascarar o cinta de carrosser i unim els dos globus. Primer

els enganxem per les puntes. Després, els aixafem un contra l’altre i envoltem la unió
dels globus (el coll del ninot de neu) amb cinta, de manera que quedin ben junts.
3. Fem una mescla de cola i aigua dins d’un got o bol petit. Necessitarem

aproximadament dues parts de cola blanca per una d’aigua. L’objectiu és que ens
quedi una mescla una mica aquosa, on puguem mullar-hi la llana i que es quedi
impregnada. Podem barrejar-la amb un estri rígid com ara un cobert de plàstic.
4. Posem llana blanca dins d’un bol gran o recipient fondo. Per tal d’evitar que se’ns faci

un embolic més endavant, és important que tinguem aquest pas en compte. Primer
desemboliquem la llana del cabdell i ens l’emboliquem al voltant dels dits. Després,
l’anem introduint dins del recipient de forma circular. Cal assegurar-nos que deixem
la punta inicial de la llana fora del recipient, per poder-la agafar després fàcilment.
5. Un cop tenim la llana dins del bol, hi afegim la barreja de cola i aigua i la repartim de

manera que la llana es quedi ben impregnada.
6. Agafem el cap de la llana i comencem a embolicar els globus amb aquesta. Haurem de

fer-lo passar en totes direccions, mentre anem girant els globus. Ens pot ajudar passarlo pel coll a l’hora de fer un canvi de direcció, i així crear la tensió per a que quedi
subjecte la llana. Si ens falta llana, caldrà repetir el procés previ fins que en tinguem
suficient per cobrir tota l’estructura del ninot.
7. Un cop tenim els globus ben coberts de llana, agafem la brotxa i cobrim tota

l’estructura amb la barreja de cola i aigua.
8. Agafem un tros de llana amb cola i donem varies voltes sobre si mateix formant un
cercle de la mida d’un cul d’ampolla, que ens servirà com a base del ninot de neu.

9. Un cop tenim els globus ben coberts i la base feta, ho deixem assecar durant 1 o 2
dies, fins que quedi ben sec. Podem anar donant voltes als globus per assegurar-nos
que queden secs per tots els cantons.
10. Agafem una agulla o qualsevol altra eina punxeguda i punxem els globus. Amb molt
de compte, traiem els globus i la cinta de l’interior de les esferes. I col·loquem el ninot
a sobre de la base.
11. Ara que ja tenim l’estructura del ninot de neu, és el moment de fer les decoracions.
Amb les cartolines de color blan i negre fem els ulls i la boca. Amb la cartolina taronja
fem un con que serà el nas. I amb la goma eva taronja i la cartolina negre fem un parell
de botons. Agafem cola i enganxem tot plegat sobre l’estructura de llana.
12. A continuació, agafem el pot de iogurt i el pintem amb pintura negre. Un cop sec, hi
enganxem amb cola un tros de cinta amb motius nadalencs al voltant i ja tenim el
barret.
13. Finalment, agafem el feltre vermell i retallem un tros allargat, que embolicarem al
voltant del coll del ninot en forma de bufanda.

I ja tenim un ninot de neu ben simpàtic per decorar la nostra casa aquest nadal!

MERRY CHRISTMAS!

