Οδηγίες κατασκευής pinata για το μάθημα Β11
Υλικά – εργαλεία
Ένα χαρτοκιβώτιο για σκίσιμο (μπορούμε να βρούμε σε καλή κατάσταση σε διάφορα σημεία – φροντίστε
το πάχος του χαρτονιού του κιβωτίου να είναι τέτοιο ώστε να χωράνε 2 ή 3 φύλλα αυτού του χαρτονιού
στο κενό του συρραπτικού σας)

Χαρτί γκοφρέ

Ένα συρραπτικό

Ένα κοπίδι
Ένα χάρακα
Ένα ψαλίδι
Ένα μολύβι
Ένα σελοτέιπ

Λίγο σπάγκο
Μία βάση κοπής
Διαδικασία κατασκευής
1. Κόβουμε από το χαρτοκιβώτιο με το κοπίδι και τον χάρακα σαν οδηγό 8 λωρίδες χαρτονιού ίδιου
μήκους και πλάτους (αν φτιάξουμε με 4 από αυτές τις λωρίδες ένα τετράγωνο θα δούμε το
πάχος της πινιάτα – έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε πόσο μεγάλο θα είναι το μήκος της κάθε
λωρίδας – το πάχος να μην είναι μικρό για να είναι στιβαρή η κατασκευή και να αντέξει πολλές
σχολικές χρονιές).

2. Κόβουμε με τον ίδιο τρόπο άλλες 4 λωρίδες χαρτονιού ίδιου μήκους και πλάτους (αυτές οι
λωρίδες θα είναι ο σκελετός της κατασκευής και το μήκος της κάθε λωρίδας αποτελεί το ύψος
της πινιάτα).

3. Σημαδεύουμε τις 4 μεγάλες λωρίδες με κάθετες γραμμές ακριβώς στη μέση και αμέσως μετά τις
τσακίζουμε χρησιμοποιώντας το ψαλίδι μας κλειστό και τον χάρακα σας οδηγό.

4. Σκίζουμε το χαρτόνι σε μήκος περίπου 5 εκατοστών επάνω στη τσάκιση με το κοπίδι στο πάνω
και στο κάτω μέρος της κάθε μεγάλης λωρίδας έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να διπλώσουμε το
σκισμένο μέρος και να το συράψουμε με το απέναντι.

5. Χρησιμοποιώντας 2 μεγάλες και δύο μικρές λωρίδες φτιάχνουμε το κάδρο που φαίνεται στην
εικόνα συρράπτοντας.

6. Επαναλαμβάνουμε το 5ο βήμα.

7. Ενώνουμε τα δύο κάδρα συρράπτοντας όπως φαίνεται στην εικόνα και έχουμε έτοιμο τον
σκελετό της πινιάτα.

8. Συρράπτουμε και κολλάμε σε κάθε πλευρά της πινιάτα χαρτί γκοφρέ (αφήνουμε μία πλευρά –
την κάτω ή την πάνω – ανοιχτή για να μπορούμε να βάλουμε τα γλυκά).

9. Συρράπτουμε λίγο σπάγκο όπως φαίνεται στην εικόνα.

10. Κρεμάμε λίγο σπάγκο από ένα καρφί στο ταβάνι και δένουμε την πινιάτα μας σε αυτό.
Καλή επιτυχία!
Σιτώτης Γιώργος, Εκπαιδευτικός μουσικής

