
“Rapunzel”,
7a manualitat 

#joemquedoacasa



Dificultat: 
Mitjana alta

Material:

Roba blanca per a les enagües, robes estampades per a les faldilles i la brusa  (millor si combinen), 
i un tros de roba quadrat de color carn per als braços.

Llana per als cabells, una bola de porexpan per al cap, una forquilla de plàstic per aguantar el cos, 
tisores, retolador permanent , cola per enganxar i fil blanc resistent. 

Manualtitat en 3 parts:
1. Cos
2. Vestit
3. Cap i unió amb el cos

(El cap i cabells millor els 
fem al final, encara que 
apareguin en les fotos).



1r pas: 
Retallem un tros de roba blanca frunzida per a fer les 
enagües (frunzida per donar-li volum).  Amb un trosset de la 
mateixa roba tapem el pal de la forquilla que farà de cos                     
i l’enrotllem amb el fil al voltant i fem un nus.  Li tallem les 
puntes a la forquilla. Tot seguit enrotllem les enagües a la 
forquilla i la subjectem enrotllant el  fil. En acabat, hi fem un 
nus. 

2n pas: 
Per fer els braços, agafem el tros de roba quadrat i 
l’enrotllem perquè quedi en forma de tub. Una vegada fet 
això,  a cada punta, enrotllem el fil i fem un nus.

Li posem els braços, fent una creu amb el cos, com mostra la 
foto, i amb un fil enrotllat, fixem els braços al cos.

Part 1: Preparació per fer el cos (el cap el farem al final



3r pas: 
Retallem dues faldilles amb diferent estampat,  i els fem un 
forat enmig.  Retallem una tira allargada per fer un cinturó i el 
tros de roba rectangular amb un forat al mig, per a la brusa.

4t pas: 

Li posem la brusa pel coll,  l’ajustem i amb el fil, la 

subjectem.  

Part 2: Preparació per vestir a la nina



6è pas: 

Per fer els cabells, tallem un tros de llana més aviat llarg per 
fer la trena de Rampunzel.  Després la trena enganxem amb 
cola al cap (bola de porexpan) i deixem que s’assequi.  Un cop 
sec, li pintem els ulls, nas i boca amb un retolador permanent. 
I per últim, enganxem el cap al coll amb cola i tot fent un petit 
forat sota el cap per encaixar-lo. Si volem, li podem posar un 
llaç damunt del cap.                                                                                               

5è pas: 
Li posem les faldilles pel coll,  les ajustem i subjectem 

amb el cinturó. I ja tenim el vestit posat!

Part 3: Preparar el cap i unir-lo al cos


