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Cosplay Gyorstalpaló XV.

Hogyan készült?
Kedves AniMagazin olvasók! Ezúttal a cosplayem készítési folyamataiba avatlak be Titeket, annak reményében,
hogy ezen keresztül talán még több tippet és inspirációt
nyertek a cosplayhez! Még kezdő cosplayes vagyok, de
igyekszem olcsón, megfizethető alapanyagokból elfogadható minőséget kreálni.

Páncél kesztyű pár száz forintból
Szükséges alapanyagok: kesztyű, vagy a kesztyű megvarrásához megvásárolt méteráru, ragasztópisztoly, karton,
fekete tempera

1. lépés:
Rajzoljunk! Első lépésként rajzoljuk
meg A4-es fehér papírra a kivágandó
formákat. Legelőször azokat a részeket, melyek később a kézfejünkre
kerülnek. Nincs más teendőnk, mint
szétfeszíteni az ujjainkat és szemmértékre meghatározni körülbelül
mekkorának kell lenniük az egyes
formáknak. De milyen formákról is
van itt szó? Egy kézfejen igyekszem
bemutatni, hogy körülbelül mit is
kellene érteni „formák” alatt, ezeket
pedig igyekszem elnevezni.
A citromsárgával jelölt leginkább
ív aljú háromszögre emlékeztető
„karmokból” tíz darab kell majd. A „
karmoknak” hosszabbnak és szélesebbnek kell lenniük, mint a kifeszített ujjunk.
A sötétszürkével jelölt „csillagból” szintén tíz darabra lesz szükségünk, ezeknek körülbelül ugyanakkorák kell lenniük méretben.
A narancs színnel jelölt „ívből” két
egyforma darabra lesz szükség.
A fehérrel jelölt „kézfejvédőnek”
a hüvelykujjunknál nyitottnak kell maradnia, ebből szintén kettő darabra
lesz szükség.

2. lépés.:

Origami! Eljött a hajtogatás ideje.
Továbbra is az A4-es lappal dolgozunk.
A „karmokat” függőlegesen hajtsuk
ketté, a kis csillagokat és a „kézfejvédőt” is.
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A csillagformák két oldalsó ágát vagy
fülét hajtogassuk ujjunk irányába,
mintha gyűrűt szeretnénk formázni
belőle, aztán ismételjük meg ezt a
mozdulatot magunk felé irányulva.

3. lépés:
Mehet élesben! Ha minden stimmel,
méretben is meg vagyunk elégedve,
a sima papírlapról kivágott formákat
vigyük át kartonra úgy, hogy a lehető
legkevesebb anyagveszteséggel járjon a vágás. Ezt ismételten hajtogatás
követi majd, de érdemes beszámozni
az egyes formákat. Én például J1.nek
neveztem el azt a „karom” mintát,
amelyik a jobb kezem hüvelykujjához
kellett. Ezen séma szerint tudtam
megkülönböztetni a „karmokat” j’-től
J5ig és B1-től B5-ig. A ragasztást követően körülbelül a következőképp
kell kinéznie a páncélkesztyű karton
alapjának:
A kesztyűre rögzített elemek mellett láthattok egy külön elemet, mely

hengerből és háromszögbe végződő
téglalapból áll. A háromszögbe végződő téglalapra emlékeztető kartont
a fényessége miatt lepapirmaséztam,
de ez a lépés természetesen kihagyható.

4. lépés:
A rögzítés előtt érdemes festeni én
ezt sajnos utólag tettem meg, de
semmi vész, így is egész klassz kis páncélkesztyűt kaptam végeredményül:
Aki jobb minőséget szeretne elérni, karton helyett dolgozhat dekorgumival is!

Lady Marilyn (ladym.blog.hu)
Ötletadó: Miharu cosplay
A folytatásban a pajzskészítés
csínjáról- bínjáról esik majd
szó! Remélem tudtam segíteni
Nektek!
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