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Folytatás a következő oldalon!

Néha úgy érezheti az ember, hogy a cosplay 
világában csak két véglet létezik: a nagyon kezdő 
és a profi. Próbálkozni márpedig lehet, és kell is! 
A cosplay készítést saját magatoknak kell elsa-
játítanotok (gondolok itt a varrásra, modellezésre, 
különböző anyagokkal való ismerkedésre), de 
bátran kérjetek tanácsot ismerőseitektől, család-
tagoktól!

Akatsukis karakterek

Az akatsukis karakterek megvalósításához a 
megfelelő köpeny elengedhetetlen kellék. Ezu-
tán következhetnek az egyéb kiegészítők. Ha 
egyszer elkészíted a köpenyt, akár több karakter 
megvalósításához is felhasználhatod, hiszen az 
iskolás egyenruhákhoz hasonlóan egy csapatnyi 
karakter viseli ezt a köpenyt.

Lányok! Ezúttal sem maradtok ki a jóból! 
Szerencsére sok női karakter található az akatsu-
kisok között!

A klasszikus játékszereplő

Super Mario sokunk gyermek-
korának népszerű karaktere volt. A 
conokon teljesen belefér, ha játékból 
öltözöl be (a 2013-as Mondoconon a 
League Of Legends külön kategória 
lesz a cosplay versenyre jelentkezők 
számára), így bátran merem ajánlani 
ezt a kedves, klasszikus kis karaktert.

Mire lesz szükséged? Egy kék kan-
táros munkásruha elkészítését aján-
lom, és egy piros hosszú ujjú felsőrészt. 
Kiegészítőként még a sapka dukál.

Amint azt írtam ez a cikk nem csak 
fiúknak szól! Lányoknak Enji Night 
munkáját ajánlom inspirációként.  

Most főleg fiú karaktereket ajánlok a viszonylag 
könnyen kivitelezhető karakterek közül azoknak, 
akik nem igazán jártasak a szabásminták és a mo-
dellezés világában. Azoknak, akik csak szeretnék jól 
érezni magukat a conon úgy, hogy ha kissé kezdő 
szinten is, de cosplayt öltenek magukra.

Végletek 

Cosplay gyorstalpaló VII.
// Lady Marylin

ladym.blog.hu

Cosplay tippek (nem csak) srácoknak!

Íme tehát a tippeim azok számára, akik fejlődésre vágynak, de nem 
merik egyből nagy fába vágni a fejszéjüket!

http://anipalace.hu
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Cosplay az Ao no exorcist című 
animéből

A történek egyik főhősét, Rint viszony-
lag egyszerűen megoldhatod egy fehér 
inggel, megfelelő nyakkendővel és fekete 
nadrággal (no meg persze az elengedhe-
tetlen kiegészítőkkel) de ha gondolod, 
elkészítheted a köpenyt is!

A sátán fia mellett persze női karak-
terek is megjelennek az animében, ilyen 
például a képen is látható Shura.

Bleach csapat

Ismét az egyenruha jellegen van 
a hangsúly, itt azonban ezek kisebb-
nagyobb mértékben eltérhetnek! 
Figyeljetek a részletekre!

Egy tanács: Ha csoportos cos-
playezésre készültök, próbáljatok 
meg minél több embert bevonni, 
hogy sok karaktert láthassanak a 
conra látogatók!

A lányok ebben az esetben is 
találhatnak maguknak hozzájuk illő, 
szívükhöz kedves karaktert.
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