
TILLVERKA DIN EGEN MASK!
Gör så här:

1) Välj en ansiktsform.
2) Vänd på papperet så att ansiktet ligger nedåt och papperet uppåt är blankt.
3) Välj en, eller ett par, färger som stämmer överens med den känsla du vill förmedla. 
4) Färglägg hela papperet. Använd en stor pensel eller svampar. Tänk på att inte använda   
för mycket vatten eftersom färgen måste torka innan det går att arbeta vidare med masken.   
Om ansiktet ska vara vitt, måla inte.
5) Papperet måste nu torka! Väldigt viktigt!
6) Vänd på papperet.
7) Fundera på hur ansiktet ska se ut. Hur ser ögon och mun ut i känslan du har valt? 
8) Rita dit konturerna av ögon och mun där de små kryssen finns. 
9) Klipp ut längs ansiktsformen. Spara gärna det papper som klipps bort.  
 Kanske behövs det när masken ska dekoreras. Klipp också ut ögon och mun och strecken   
         som markerar näsa men klipp inte bort näsan. 
 Ögon och mun ska vara öppna så det kan komma ljus igenom dem.
10) Klipp i de små strecken i kanterna. 
11) Vänd på papperet igen. Nu har du början på din mask. 
12) Låt flikarna vid maskens kanter överlappa varandra (lägg den ena fliken över den andra).     
 Sätt en liten bit tejp på undersidan och häfta med häftapparat.  Om det inte finns häftappa  
         rat, limma på ena fliken med limstift och tejpa sedan på undersidan. Håll ihop flikarna tills   
         de sitter ordentligt.
13) Dags att dekorera! Ögonfransar och ögonbryn (hur ser ögonbrynen ut i den känsla du valt)?   
 Öron? Hår? Läppar? Tänder? Etc. Måla eller klipp och klistra. Använd limstift, tejp och/   
 eller häftapparat.
14) Gör små hål, ca 1-1,5 cm från kanten, ungefär i höjd med ögonen. Trä igenom ett ca 40cm   
 långt, tunt, runt gummiband och knyt.  
 Sätt en liten tejpbit på       baksidan över gummibandet för att förstärka. 
15) Tryck ut näsan lite men klipp inte bort. 
16)  Några tips:
 
 Klar!!! Lycka till!!!

När maskerna är klara, skicka till: 
Malmö Opera, Sceningång/Servicecenter. (040-208400)
Ö. Rönneholmsv 20
211 47 Malmö

OBS! Skriv MASKER och KLASS/SKOLA tydligt på paketet. 
Skicka in senast EN VECKA innan operabesöket.
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Några tips!

www.malmoopera.se


