Vilks, Nāve, Dzērve. Trīs masku izgatavošanas pamācība
Mārtiņdiena pēc senlatviešu tradīcijām ir bagātīgi rudens svētki, kas ieskandina ziemas
sākumu. Mārtiņos sākas arī ķekatu jeb masku gājienu laiks, kad ļaudis staigājuši no mājas uz
māju, ietērpušies interesantās maskās un mielodamies ar rudens veltēm. Piedāvājam dažas
vienkāršas idejas, kā izgatavot Vilka, Nāves un Dzērves masku!

Vilks
Nepieciešamie materiāli:
1. Papīra šķīvīši
2. Līme
3. Filcs
4. Flomāsteri
5. Lente vai gumija
6. Melnas stieplītes
7. Šķēres
Izgatavošana:
Uz papīra šķīvīša uzskicē vilka seju – acis, muti, degunu,
zobus, ausis un atzīmē vietas, kur tiks izdurti caurumi
lentes izvēršanai, lai masku var apsiet ap galvu. Tad izgriež
masku un to izkrāso. No filca izveido degunu jeb izgriež
aplīti, ko pielīmē tikko izgrieztajai maskai. No stieplītēm
pielīmē ūsas. Beigās iever lenti vai gumiju un maska ir
gatava!
(Foto: www.teacherspayteachers.com)

Nāve
Nepieciešamie materiāli:
1. Papīra šķīvīši
2. Flomāsteri
3. Šķēres
4. Lente, gumija vai koka kātiņi
Izgatavošana:
Uzskicē galvaskausa formu, acis, žokli uz papīra šķīvīša. To
izgriež un izkrāso tumšu. Kā zobus vai žokli var atstāt
šķīvīša robaino apmali. Kad maska izkrāsota, tai pielīmē
koka kātiņu vai izdur caurumiņus un iever lentīti vai
gumiju.
(Foto: belladia.typepad.com)

Dzērve
Nepieciešamie materiāli:
1. Plastmasas mīma maska
2. Pelēka akrila krāsa
3. Līmes zīmulis/karstā līme
4. Šķēres
5. Kreppapīrs – dzeltens, balts un pelēks
6. Lente
7. Kartons
Izgatavošana:
Maskai nogriež apakšdaļu, atstājot acu zonu. To nokrāso ar
pelēko akrila krāsu. No baltā kreppapīra nogriež garu
strēmeli un ik pēc puscentimetra iegriež nelielu gabaliņu.
To pielīmē virs acīm kā spalviņas. No dzeltena kartona
izveido tūtiņu knābim. Ja kartons nav dzeltens, tad to
aplīmē ar dzeltenu kreppapīru un ar melnu flomāsteri
iezīmē nāsis augšpusē. No pelēkā kreppapīra izgriež
spalvas – sākumā izgriež ovāliņus un tajos iegriež nelielu
līniju. Tās arī pielīmē pie maskas – zem acīm/ virs knābja abās maskas pusēs. Knābi pielīmē (ar
karsto līmi) pie maskas deguna vietā, izmantojot nelielas kartona strēmelītes, kas ir pielīmētas pie
knābja – tās pielīmējot maskas iekšpusē. Beigās izveido caurumiņus, kuros ievērt gumiju.
(Foto: www.marthastewart.com)

