Tạo Ra Một Kiệt Tác
Mặc Đồ Cho Thú Nhồi Bông
Làm cho thú nhồi bông yêu thích của bạn một bộ quần áo mới! Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và nhiều
loại vật liệu sáng tạo để thiết kế và tạo ra một bộ trang phục đặc biệt cho người bạn lông lá của bạn.
Các Vật Liệu Đề Nghị:
• Vải vụn
• Ruy băng/sợi chỉ
• Nút hoặc hạt
• Velco, miếng dán tròn (glue dot), keo lỏng
• Kim khâu bằng nhựa (hoặc kim thật cho
trẻ lớn hơn hoặc có sự giám sát của người
lớn đối với trẻ nhỏ hơn)
• Kéo
• Thước hoặc thước dây
• (Các) con thú nhồi bông yêu thích của bạn

Bạn phải làm gì:
• Quyết định loại trang phục hoặc các yếu tố
trang phục bạn muốn làm.
• Chọn kích thước vải vụn thích hợp.
• Trải vải lên mặt bàn, đo, và sử dụng bút viết
bảng hoặc bút chì để tạo đường viền nơi bạn
muốn cắt – tạo hoa văn hoặc mẫu cơ bản.
• Cắt (các) hình dạng bạn muốn.
• Thử nghiệm với bằng cách xếp nhiều mảnh vải.
• May, buộc, hoặc dán
các mảnh đã chọn để
giữ chúng lại với nhau.
• Chọn các chi tiết bổ
sung để thêm vào
trang phục của bạn:
ruy băng, nút, hạt, v.v.

Gợi Ý Tạo Trang Phục:
• Nếu bạn đang làm một bộ trang phục lớn hơn sẽ bao bọc toàn bộ người bạn lông lá của mình,
hãy dùng thước để đo thú nhồi bông để tạo ra một hoa văn hoặc mẫu cơ bản. Điều này sẽ giúp
bạn xác định vị trí để cắt đầu, tay, chân, hoặc (các) lỗ ở đuôi.
• Đảm bảo đơn giản. Có lẽ hãy bắt đầu chỉ với một yếu tố như nón hoặc áo choàng. Bạn luôn có
thể thêm vào trang phục của thú nhồi bông theo thời gian.
• Với sự giúp đỡ của người lớn, thực hành kỹ năng may vá bằng kim và chỉ thật. Trẻ lớn hơn có thể
tự làm.
• Hãy nghĩ xem bạn có thể sử dụng những gì khác để may trang phục. Có lẽ là một chiếc áo phông
cũ, khăn giấy, hoặc các vật dụng từ thùng tái chế?
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