
Memoria de Laura
A) Llistat de materials
- Goma eva 2mm. (diversos colors).
- Bola porex 60mm. (1).
- Bola porex 40mm .(3).
- Bola porex 30mm.(2).
- Pegament cianocrilato i cola blanca.
- Pistola de calor.
- Cinta carrosser.
- Cinta adhesiva doble cara: ampla i estreta.
- Tisora zig-zag.
- Tisores universals.
- Tisora curvada.
- Cutter.
- Burí marcadors.
- Compàs.
- Base de tall.
- Regla de tall i fulla.
- Regle.
- Alicates.
- Traucador.
- Martell.
- Filferro 1mm. (2).
- Màquina de calar.
- Xapa 10mm.
- Buata per emplenar.
- Filferro daurat d”1mm i 2mm.
- Retoladors permanents punta fina i mitjana.
- Llapis.
- Pinzells redons.
- Pinzell estergir.
- Pintura acrílica.
- Cinta de tela.(bandera espanyola o bandera Valenciana).
- Perforadors (trepants) goma eva mitjans i menuts de flors.



B) Repeu:
Es dibuixa el repeu sota la xapa:

I la tallem:



Per forrar-la tallarem tres trossos de goma eva, un per la part superior (goma 
eva rallada verda) i altre per la part de baix (goma eva llisa negra), i per la 
rodalia tallarem una tira de 14 x 40mm aproximadament (goma eva purpurina 
or),

Finalment ho encolem i peguem.



C) Cap

1) – Tallem dos quadrats de goma eva de 120 x120 de color carn i marró.

2) – Escalfem amb la pistola de calor la goma eva,



I la modelem sobre la bola.

3) – Col-loquem cinta adhesiva de doble cara al centre, al voltant de la bola. 
Una vegada pegada una part de la cinta a la bola, retirarem el protector de la 
cinta que ens queda.



4) – Col-loquem sobre la bola la goma eva color carn que prèviament haurem 
modulat i la unim fins la meitat de la cinta adhesiva de doble cara. Retirem 
l”excés de goma eva, quedant coberta mitja bola.

5) – Col-loquem sobre la bola la goma eva (color dels cabells) que prèviament 
haurem modulat i la unim fins la meitat de la cinta adhesiva, unint-la a l”altra 
part de color carn, ja col-locada. Retallem també l”excés de goma eva.



6) – Així tindrem la bola coberta per la goma eva, mitja color carn i mitja color 
dels cabells, i ja tenim la base del cap.

7) Tallem una tira de 220 x 5mm del color dels cabells i la peguem per la meitat
de la bola, unint del color carn amb el color dels cabells.



8) – Pentinat: Tallem sobre el patró el pèl del cap amb goma eva (marró),

I per als cabells  tallem amb la regla de tall 15 tires de 400 x 5 mm que després 
trenarem per elaborar els pentinats.



9) Adreç:

a) Arracades: Amb el trepant de 6mm, fem 12 cercles de goma eva purpurina 
(or),

que pegarem en el filferro d”1mm.



b)Collar: Tallem una tira de 100 x 3mm de goma eva purpurina (blava) en la 
que pegarem 3 cercles de 4mm que haurem fet en el trepant.

c)Polsera: De la tira tallada anteriorment, peguem un cercle de goma eva 
purpurina (or) fet amb el trepant de 4mm.

d)Agulles: Per a les agulles de darrere utilitzem filferro d”alumini de 2mm (or) 
del qual tallem 2 trossos de 60mm, pegant-li als extrems un cercle de 10mm de 
goma eva purpurina (or). Per a les agulles laterals utilitzem filferro d”alumini 
d”1mm (or) del que tallem 4 trossos de 110mm, que seran modulats sobre 
plantilla.



10) Pintes: tallem sobre el patró (goma eva (ou) ) les pintes.

Seguidament calfem amb la pistola de calor la placa de gravat, de la que eixirà 
el conjunt de pintes amb el dibuix escollit, després pintarem amb pintura 
acrílica (or).



11) – Pintar la cara: Dibuixem amb un llapis el diseny dels ulls previàment 
escollits. A continuació els remarquem amb un retolador permanent de 0,4mm 
(negre). Després amb un retolador permanent marró d”1mm dibuixem el nas, la 
boca i les celles.

Seguidament pintem completament la cara amb pintura acrílica.




