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Eszközök és alapanyagok 

 

Kedves Te!  

Alább olvashatod az Évszakok és Ünnepek – fa bábus tanfolyam 
anyagszükségletét. 
Filcre, fa bábukra, egy fél dióhéjjra és egy kis arany cérnára lesz szükséged.  
A filcet a Multifelt Factorytól az alábbi linken megrendelheted ( 
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1247 ), de te is 
összeválogathatod magadnak, amire szükséged van. A felsorolás alatt minden 
figurához külön is megtalálod, milyen anyagokra lesz szükség.  

A fa bábukat én az opitectől rendelem, más hobbiboltokban is lehet kapni, az 
egyik fajtát biztosan. Fontos a méret, mert az adott bábukhoz készítem a sablont. 
A filcek alatt megtalálod a bábukhoz is a linkeket az opitec oldaláról. Fontos 
tudnod, hogy a bábuk kb. 5-6 nap alatt érnek hozzád, mert a németországi 
anyavállalatnál csomagolják és küldik neked. A kis Jézus fejéhez egy pici fél és 1 
cm közötti fa golyót (gyöngyöt) szerezz be, vagy bármi mást, ami jó lehet fejnek. 
       

Ha kérdésed van, keress bizalommal!  

 

Gyapjúfilc 

fehér színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=813 

meggy színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=893 

 

http://www.feltandsoul.hu/
mailto:linda@feltandsoul.hu
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1247
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=813
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=893


www.feltandsoul.hu 
linda@feltandsoul.hu 

+36 20 243 1676 
  

 

  

 

O l d a l  3  |  8  

narancs filclap 1 db  

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=819 

répa színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=818 

mangó színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=817 

piros idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=827 

világoszöld filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=833 

mohazöld idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=836 

gesztenye barna filc lap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=906 

homok színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=842 

királykék színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=831 

világoskék filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=832 
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sötétkék filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=829 

púder színű filclap 1 db  

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1004 

hamvas barack színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1002 

 

Szükséged lesz még arany cérnára és egy fél dióhéjra.   

 

Most lássuk a bábukat: 

 

József és Mária, Szent Miklós, Mikulás 

60 mm magas, 180 ft/db  

https://opitec.hu/index.php?tm=617885 

 

Kis Jézus - egy pici, kb fél-1 cm átmérőjű fa golyó vagy gyöngy vagy bármi, ami 
feje lehet a kis Jézusnak.  

 

Évszakok, tobozmanó 

61 mm magas, 220 ft/db 

https://opitec.hu/index.php?tm=515303 
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Ha rendeltek filcet, érdemes színminta katalógust is megrendelni, mert a multifelt 
oldalán nehezen lehet látni a színeket.  
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1022 

 

További alapanyagok és eszközök:  

- cérna mindegyik filchez a legközelebb álló szín 

Eszközök: 

- Kell két ceruza. Egy puha grafit ceruza és egy puha citromsárga ceruza. A grafit 
ceruzával a világosabb anyagokra fogunk rajzolni, a citromsárgával a sötét 
anyagokra.  

- Kell egy jó olló.       Egy olyan olló, ami nem túl nagy, jól vágja a filcet. Én egy 
japán pengéjű ollót használok. A penge neve: KAI, száma: N5135 

Régebben az Alleeban, a Meseboltban lehetett kapni. Ezt az ollót: 
https://emmakezimunka.hu/himzo-es-barkacsollo-3577?keyword=oll%C3%B3 

- Legyen otthon varrótűd. Én szeretem a vékony tűket, amivel könnyű varrni, mert 
könnyen bújuk át az anyagon. Ez jó tű: https://emmakezimunka.hu/felt-and-
soul-490/himzotu-hosszitottnagyobbitott-aranyozott-befuzo-1110 

- Mivel este fogunk varrni, jó, ha kényelmes a széked, van egy asztalod, amin 
dolgozhatsz, jó a világítás és senki nem zavar.        
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Ha valakinek már sok mindene van otthon, azoknak leírom, hogy melyik 
darabokhoz mi kell:  

Tavasz manó: púder, hamvas barack, világoszöld és mohazöld filc, 61 mm-es fa 
bábuNyár manó: répa, mangó és narancs színű filc (esetleg egy nagyon pici 
citromsárga, ha van otthon) és a 61 mm-es fa bábu 

Ősz manó: homok, gesztenye és mohazöld színű filc, és a 61 mm-es fa bábu 

Tél manó: világoskék és fehér filc, a 61 mm-es fa bábu 

Szent Miklós: világoskék, sötétkék és fehér filc, arany cérna és a 60 mm-es fa bábu 

Mikulás: piros, meggy és fehér színű filc, és a 60 mm-es fa bábu 

Tobozmanó: világoszöld, gesztenye és mohazöld filc és a 61 mm-es fa bábu (Van 
a tobomanónak egy barna verziója is, ahhoz jó a homok színű és a gesztenye filc, 
ezek beleférnek az alapanyagba, csak bábut kell venni hozzá, ha szeretnéd másik 
színben is elkészíteni.) 

József: drapp és gesztenye színű filc, 60 mm-es fa bábu 

Mária: piros és királykék színű filc, és a 60 mm-es fa bábu 

Jézus: fél dióhéj, egy fa golyó, fehér filc és arany cérna 

 

A hét manói 

Ha szeretnéd a hét manóit is megvarrni, a következő alapanyagokra lesz 
szükséged (vastagon jelölöm azokat, amik a fenti csomagban nincsenek benne. A 
fenti anyagokból kijön még egy-egy ruha a hét manóinak.)  

Színek:  

hétfő – lila 

kedd – piros 

http://www.feltandsoul.hu/
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szerda – citromsárga 

csütörtök – narancssárga 

péntek – zöld 

szombat – kék 

vasárnap – fehér 

Hétfő: lila ruha, akáclila sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=826 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=827 

Kedd: piros ruha, meggy színű sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=827 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=893 

Szerda: citromsárga ruha, mangó sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=816 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=817 

Csütörtök: répa színű ruha, narancs sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=819 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=818 

Péntek: mohazöld ruha, világoszöld sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=833 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=836 

Szombat: királykék ruha, világoskék sapka 
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http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=831 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=832 

Vasárnap: fehér ruha és fehér sapka 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=813 

 

A hét manói szabásmintát és leírást a Felt and Soul BOLT-jában találod, ha 
szeretnéd megvenni. https://feltandsoul.hu/termek/a-het-manoi-szabasminta/ 

 

 

Ha bármilyen kérdésed van, keress nyugodtan!  
Jó böngészést!  

Linda 
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