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Aquest taller es fa per parelles: cada alumne  li farà la careta al seu company o companya i després al Aquest taller es fa per parelles: cada alumne  li farà la careta al seu company o companya i després al 

reves.  Es tallen les benes a diferents mides i es posa una palangana d’aigua a prop . Abans de començar reves.  Es tallen les benes a diferents mides i es posa una palangana d’aigua a prop . Abans de començar 

untem la cara amb vaselina per a que un cop acabada la màscara es pugui desenganxar amb facilitat. A untem la cara amb vaselina per a que un cop acabada la màscara es pugui desenganxar amb facilitat. A 

continuació es mullen les tires i es van col·locant  sobre la cara.continuació es mullen les tires i es van col·locant  sobre la cara.



Quan tinguem la forma desitjada i amb una capa suficientment gruixuda, la deixem assecar Quan tinguem la forma desitjada i amb una capa suficientment gruixuda, la deixem assecar 

durant un parell de minuts, i després comencem a retirardurant un parell de minuts, i després comencem a retirar--la amb molt de compte. la amb molt de compte. 

La  posem a assecar el temps que faci falta fins que quedi ben seca.La  posem a assecar el temps que faci falta fins que quedi ben seca.

Aquest és el resultat :Aquest és el resultat :



A continuació es poleixen i es poden afegir altres elements com banyes, bigotis, A continuació es poleixen i es poden afegir altres elements com banyes, bigotis, 

nassos més llargs, etc.....nassos més llargs, etc.....



Un cop seques i polides es comencen a pintar segon gust i originalitatUn cop seques i polides es comencen a pintar segon gust i originalitat





Aquest són alguns dels resultats finalsAquest són alguns dels resultats finals


