
   
            TRAPUZKO PANPINAK 

 
MATERIALAK 

 

● Gorputzarako ohiala 

● Askotariko oihalen erretalak 

● Joskintzako artaziak 

● Orratzak 

● Jostura desegiteko tresna 

● Josteko orratzak edo josteko makina *Komeni da patroiak eskuz harilkatzea eta 

ondoren makinaz jostea, joskera gogorragoa baita.* 

● Haria 

● Panpina betetzeko kotoia 

● Kolore ezberdinetako artilea 

● Kolorete 

● Beira aleak edo botoiak begiak egiteko 

● Goma 

 

 

URRATSEZ URRATZ 

 

1. Hasteko anexo-an dagoen dokumentua inprimatu behar da, hor panpinaren atalak 

aukituko ditugu. 

Gorputza egiteko urdina kolezko atalak dira, laranja kolorezkoak, berriz, panpinaren arropa 

egiteko balio dute.  

 

2. Bigarren urratsa eskumuturreko gorputzaren patroiak oihalean markatzea eta moztea 

da. Atal bakoitzetik patroi kopuru ezberdin bat moztu behar da. 

● Burua: 1 

● Besoa: 2 

● Besoa (2): 2 

● Hanka: 2 

● Gorputz enborra: 1 

● Gorputz enborra (2): 2 

● Base: 1 

● Aurreko soineko: 1 

● Atzeko soineko: 2 

● Mahuka: 2 

● Zapatak: 2 

● Barne-zola: 2 (Zapatak ohial ezbernin batekin moztu behar ditugu, 
soinekoarekin lotura bada hobeto) 

● Prakak: 4  



 

3. Hirugarrren urratsean, atalak josi behar dira dena lotzeko, eskuz egin daiteke (haria eta 

orratzarekin) edo makinarekin. (Hankak, besoak eta gorputz-enborra lotu behar dira) 

 

Hankekin hasiko gara, basean josi aurretik kotoiarekin bete behar ditugu. Atal ezberdinak josi 

ondoren alderantziz jarri behar dugu gorputzaren beste atalekin lotu aurretik, gero ez ikusteko. 

 

4. Hankak, besoak eta gorputz-enborra kotoiaz bete ondoren, hurrengo urratsa burua 

betetzea eta eskuz jostea izango da. Horrela panpinaren gorputza eginda izango dugu 

eta dekorazioa baino ez da falta. 

 

Begiak doazen zatian, puntada bat eman behar zaio, buruaren eta atzekoaren aurreko aldea 

lotuz, sakonago gera dadin eta kontuak edo botoi beltzak barruan josi ahal izateko, eta ez 

daitezen burutik irten edo zintzilikatu. 

 

5. Bosgarren urratsean ilea egingo dugu artilearekin. Artilezko tira berdinak eginez, ile-

xerloak egiten dira, gero harilatik mozten dira eta buruan josten dira. Bakoitzak nahi 

duen moduan.  

 

6. Seigarren urratsa beira-aleak edo botoiak begietan jostea da, eta sudurra eta ahoa 

gustukoen dituzun bezala marraztea. 

 

7. Zazpigarren urratsa soinekoaren patroiak ohial desberdin batekin moztu eta jostea da. 

Soinekoak bi pieza ditu atzeko aldean, bata bestearekin eta aurrealdearekin elkartzen 

direnak. 

 

(Poltsiko batzuk, kanesu bat edo lepo bat erantsi daitezke, dekorazio moduan. Goma elastikoa 

soinekoaren ukabiletarako eta galtzetako orkatiletarako erabiltzen da.) 

 

8. Bukatzeko, panpina apaintzen dugu nahi dugun moduan. 

 

 

ANEXO 

 

PANPINAKO PATROIAK 














