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A purhab formázása
A purhab állaga leginkább a felvert tojásfehérjére 

emlékeztet, aztán ahogy folyamatosan megszárad 
először ragacsossá válik, majd gyurmaszerűvé (ekkor 
még formázhatod kézzel is) végül pedig megköt. 

Miután megszilárdult, formázhatod késsel, vagy 
egyéb éles vágóeszközzel, de ha nem szeretnél túl 
szögletes formákat, akkor inkább hagyd ki ezt a lépést.

Így kezeld a purhabot
A szürke hétköznapokban a purhabot nyilászárók rög-

zítésére használják az ezermesterek, míg a cosplayerek 
szinte bármit képesek megalkotni vele. Alkalmazhatjuk 
parókaformázásra, használhatjuk, amikor karakterünk 
fegyverkészítésére esik sor, és még sorolhatnám.
Most nekifogtam a dolognak és én magam is purhabbal 
dolgoztam. Úgy gondoltam, hogy a frissen szerzett tapasz-
talataimat Veletek is megosztom.

A purhab festése
Miután elérted a kívánt formát, kezdetét veheti a festés. (Ha 
szükséges, ezt a lépést esetleg megelőzheti az alapozás is, de 
ez nem minden festék alkalmazásakor kell!) Ha nem egyen-
getted ki a felületet, mert nem szeretted volna, hogy szög-
letes legyen, akkor ez a lépés hosszadalmas lesz. 
Alkalmazhatsz folyékony festékeket: tempera, akrill, akár bel-
téri festéket is, ha megmaradt a legutóbbi szobafestésből, 
de persze használhatsz fújós festéket is.

Előnyök és hátrányok
A purhab nagy előnye, hogy jól formázható és végső megkötésekor nem ne-
hezedik el. Ha a cosplay gyártás esetleges kellékeit vesszük figyelembe viszonylag 
elérhető áron kapod meg a helyi barkácsüzletben, vagy nagyobb szupermarke-
tekben, viszonyítva a modellező anyaghoz, a levegőn száradó gyurmához vagy 
agyaghoz, amelyek mellesleg jóval könnyebben elnehezedhetnek.
A hátránya, hogy hamar kiürül a flakon, főleg ha először bánsz ilyesmivel, tehát 
nem árt egy plusz flakont elhozni az üzletből, mint amennyivel eredetileg számol-
tál. Emellett sok türelmet és időt igényel, ha egyenletlen felületet kell lefestened 
(főleg, ha folyékony festékkel dolgozol). További hátránya, hogy könnyen törik, 
reped, így inkább alapnak ajánlom mondjuk papírmaséval való munkálatokhoz.
Ettől eltekintve ajánlom mindenkinek, hogy próbálkozzon vele, hiszen szinte 
bármit megalkothatunk ezzel a módszerrel.
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