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Május közepén vár rád a HoldfényCon, de még nem tudod, milyen karaktert valósíts meg?
Egyszerűen megvalósítható karakter után kutatsz, mely megvalósításához akár a szekrényed 
kinyitása is elegendő? Szereted az egyszerű és olcsó megoldásokat?
Akkor ez a cikk neked szól!

A mérges madarak ellenségei, a zöld tojáslopó 
malacok bizony a könnyen kivitelezhető karak-
terek közé sorolhatók. Nem kell más, mint egy 
zöld ruha, egy a karakterhez illő színű, azaz szintén 
zöld paróka, zöld malac fülecskék, melyeket kar-
tonból vagy pár öltéssel készíthetsz el. A füleket 
rögzíts a hajpánthoz. Ha gondolod, készíthetsz 
koronát is (szintén kartonból)! Kész is! Ugye nem 
volt bonyolult?
Piros madár
Ha a „jó oldal” képviselőjeként szeretnél megjelen-
ni és szereted az Angry Birds klasszikus, piros kis 
madarát, akkor egy piros blúz, egy fehér szoknya, 
egy piros paróka kell a megvalósításhoz, plusz egy 
masni a hajba!  Fiúk esetén rövid piros paróka, 
piros póló vagy ing és piros nadrág kombinációt 
ajánlom.
Egyébként hasonló egyszerűséggel kivitelezheted 
bármely mérges madarat!

Ha a punk-rock banda énekesnő-
jének bőrébe szeretnél bújni, akkor 
azt akár többféleképpen is megtehe-
ted! Az egyik legegyszerűbb módja, 
ha a fekete top felé egy bőrkabátot 
veszel és ezt kockás szoknyával 
és bakanccsal esetleg csizmával 
kombinálod.  Ha hosszú hajad van, azt 
elrejtheted cowboy kalap, sapka vagy 
paróka alá.

A Nana című animéből a 
lányoknak még ajánlom Hatchit is, 
akit szintén egyszerű megvalósítani, 
hasonlóan az animében szereplő töb-
bi karakterhez.

// Lady Marylin

Malac

Nem csak Angry Birds Fanoknak!
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Tippek paróka formázáshoz

1. Gubancelhárítás
    Ha parókád a con alatt összegubancolódna, akkor egy kis 
testápolóval és alapos kifésüléssel teheted ismét puha ta-
pintásúvá. Érdemes alacsony hőfokon vasalni, vagy enyhén 
nedves állapotban hajcsavarókkal formázni. Ezt a lépést 
tincsenként kell végigcsinálnod, tehát kissé hosszadalmas 
lesz a munkafolyamat, de megéri!

2. Party paróka
    Olcsó megoldás a parókák terén, ha party parókát veszel, 
ezek azonban csillognak és egyszerűen műhatásúak. Azon-
ban van egy fantasztikus módszer, amivel elérheted, hogy 
a paróka selymes legyen és ne csillogjon!
    Vegyél egy kis öblítőt (a tapasztalatok szerint a Silan 
márkájú bevált) majd áztasd 4-5 napig a parókát.  Miután 
letelt az idő, vedd ki és fésüld át hintőporos hajfésűvel.
    Tádámm! Máris kész a selymes tapintású, csillogásmentes 
paróka, mely most már illatos is lett!

3. Formázás
    Mindig alacsony hőfokon történjen a formázás! A nyár 
folyamán akár a melegben megszárítva is formázhatod 
a parókát. Fontos, hogy mielőtt megvennéd a parókát 
kérdezd meg az eladótól, hogy ő milyen hőfokot ajánl a 
formázásra.

A zenészlányok esetében akár a fellépőruhát, akár az iskolai 
egyenruhát választod, mindkét esetben könnyen megoldha-
tod a dolgot! Álljatok össze minél többen, legyen egy komp-
lett bandátok!
Ha az iskolai egyenruhás változatot szeretnétek, akkor ér-
demes elgondolkodni azon, hogy az egységes látványkép 
érdekében legalább azonos felsőrészt varrassatok/készít-
setek, de persze nem muszáj.
A karakter kiválasztásakor gondoljatok adottságaitokra, így 
akár egy parókavásárlást is megúszhattok!

K-ON!
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