Kiszebábu készítése

Mi is az a kiszebábu?
A kiszebábu egy szalmából készült bábú. A télűzéshez, a tavasz eljövetelének ünnepéhez kapcsolódó
népszokás kelléke.
A téltemetés ünnepén a szalmabábut elégetik vagy egyes vidékeken vízbe vetik.
A gébárti téltemetéseken a rendezvényre látogatóknak lehetőségük van egy papírosra ráírni azt, amitől
megszeretnének szabadulni. Ezeket a kéréseket a gondűző kisze vállkendője alá elrejtjük és a máglyára
dobáskor elégetjük, miközben a népzenésszel együtt a gyermekek télűző rigmusokat kiabálnak:
„Haj ki, kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj!” és közben
zörgetik a zajkeltőket, hangkeltőket.
Játszóházi foglalkozásainkon a kiszebábu készítéséhez szalmát, fűzvesszőt, faforgácsot szoktunk
használni a ruhaanyag mellett.

Amire szükségünk lesz az elkészítéshez:
Alapanyagok:
- ruhaanyag
fehér lepedővászon: 20 cm x 20 cm
színes vászon: 15 cm x 35 cm, 6 cm x 30 cm,
18cm x 18 cm x 26 cm háromszög
- hurkapálca 3 db (szalma és vessző helyett)
- fonal
- vatta (faforgács helyett)
Eszközök:
- vonalzó,
- ceruza,
- kés,
- olló,
- vágódeszka

Elkészítés menete képekben:

3 darab 25 cm és 3 darab 12 cm hosszú darabokat vágok a hurkapálcából.

A hurkapálcákból keresztet formázok, úgy, hogy a vízszintes 3 db (a kezek) a hosszú pálcák felső
végétől 3 cm távolságra legyenek. A keresztet megkötöm X-es kötéssel és a lábakat az alsó végén
összekötöm, a kötözők felesleges részét a csomótól fél centire levágom.

20 x 20 cm fehér vászon közepébe teszem a vattagolyót,
fejet formálok belőle.

A test vázára
ráhelyezem a fejet és
a nyakánál megkötöm.

Behajtom a kézrésznél
a ruhaanyagot és
hurkapálca kézhez kötöm
mindkét oldalán.

Vattát teszek az ingrész
alá és a derekánál
megkötöm.

A 15 x 35 cm színes anyagból készítjük el a szoknyát. Behajtom az egyik hosszú oldalát, derekához
ráncolom az anyagot majd a hátoldalán megkötöm.

A 6 x 30 cm színes anyagból készítjük el a vállkendőt. Behajtom az egyik hosszú oldalát, elölről hátra
vezetem az anyagot, majd ismét elölre hozom, a derekánál a hátoldalán megkötöm, a felesleges kötőt
levágom.

Fejkendő kialakítása a
18x18x26 cm anyagból.
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