
COMO FACER O TEU DISFRACE DE CATRINA 

 

Facer o teu disfrace caseiro de Xoaniña e moi sinxelo! 

Comeza facendo un circulo de aproximadamente 60 cm na túa cartolina vermella (podes usar 

tamén goma eva coma nós, tea ou cartón que logo podes pintar con témperas) Podes facelo 

pinchando unha chincheta no centro e atar co la ou cordel de 30cm un lapis. Tamén podes 

facer un semicírculo de 30cm , como fixemos nós, e logo recortar outra metade. 

Unha vez fagas o círculo, córtao pola metade.  

Cando teñas os dous semicírculos, recorta no feltro ou cartolina negra, pequenos círculos. Usa 

a base do pegamento ou unha botella, un vaso, ou calquera cousa que teñas na casa. 

Pega os círculos de feltro con pegamento ou cola nas ás da túa xoaniña. 

Sobrepón unha das ás a outra, bota pegamento no extremo afiado dunha das ás e despois 

coloca a punta da outra sobre o pegamento, de maneira que se sobrepoñan nun ángulo 

aproximado de 10cm. Deixa que sequen. 

Para crear as antenas, usa unha diadema negra ou arame. Tamén o podes facer con varios 

limpiapipas. 

Co arame, cubre todo o material da túa diadema cos limpiapipas. 

Enrosca un extremo do limpiapipas na diadema, envolvendo uns 5 cm o arredor da diadema 

ou do arame. 

Se queres antenas ondulantes, retorce o limpiapipas cos dedos para darlle forma. 

Fai os pompóns con la. Traza dous círculos nun anaco de cartolina e fai un buraco no medio. 

Vai pasando a la, e cando este ben cuberto o cartón con alomenos dúas voltas, corta polos 

laterais. Fai no medio un atado e pega os pompóns na punta dos limpiapipas. Se os tes xa 

feitos, pega o pompón na punta do limpiapipas, con cola ou pegamento. 

Para armar o disfrace podes: 

- Pegar as túas antenas a unha camiseta negra, ou enganchalas cuns imperdibles. Tamén 

podes coselas. 

- Facer con goma de costura ou gomas elásticas un nó. Fai dous cadrados co feltro ou 

cartolina. Pon a goma do medio e grampa. Sitúa no medio das túas ás este soporte 

caseiro. 

- Podes usar unha tea negra, a dobras pola metade e pegas nela as túas ás. Recortas na 

parte de atrás os sobrantes e dáslle a volta. Fai nas esquinas superiores uns cadrados 

para facer as mangas  e recorta a zona do pescozo. Con cinta de dobre cara, pega a 

parte de diante coa de detrás. Recorta os sobrantes. 

Agora so queda que sigas os pasos do maquillaxe para ter un disfrace sinxelo e feito na casa  

Mándanos as túas fotos co teu disfrace! 

 

Esperamos que o pasedes moi ben facendo os vosos disfraces! 


