
 
 

IZDELAJ SI SVOJEGA SAMOROGA 

 –ideje za izdelavo na različne načine 

 

1. Samorog iz tulca od straniščnega papirja 

PRIPOMOČKI: 

- Barvni papir 

- Lepilo 

- Škarje 

- Črni flomaster 

- Roza tempera barva 

- Tulci od straniščnega papirja 

- Zlato penasto gumo / trši karton, ki ga pobarvaš s katerokoli 

barvo 

- Pisano volno  

POSTOPEK IZDELAVE: 

- Barvni papir ovij okoli tulca od straniščnega papirja in na 

koncih papirja, kjer se združita, zlepi skupaj. Odreži odvečni 

papir zgoraj in spodaj, toliko da bo oblepljen le tulec.  

 
- Okoli svojih  4 prstov, ki jih daš skupaj, ovij pisano volno, dokler nimaš debelejšega kroga 

barvne volne. Previdno izvleci volno z roke in ta debelejši krog volne zaveži z majhnim 

koščkom volne (samo tam kjer je volna, ne vsega skupaj!). Ko je zavezano, prerežite krog 

na nasprotni strani privezanega dela. Na vsaki strani privezanega dela boš imel volno 

enake dolžine. Volno spet zavežemo na enem od teh dveh delov z manjšim koščkom. 

Odrežemo in dobimo 2 kosa volne. Eden je krajši od drugega.  

 
- Krajši del volne bodo samorogovi lasje, daljši del volne pa samorogov rep. Zgornji, 

manjši del volne (nad zavezanim delom) prilepite na vrh tulca, tako da daljši 



 
koščki volne gledajo ven in zgledajo kot lasje. Daljši kos volne prilepi na sredino 

tulca, zadaj, kar predstavlja samorogov rep.  

 
- Samorogu lahko pristrižeš lase, če želiš. Na vrh volne pritrdite zlati rog iz 

kartona/iz penaste gume.  

 
- Izreži ušesa iz barvnega kartona, spodaj stisni skupaj in pritrdi z malo lepila na 

samorogovo glavo.  

 
- S črnim flomastrom nariši oči in tako dobiš samoroga.  

 
 



 
2. Samorogov označevalec strani 

PRIPOMOČKI: 

- Barvni papir 

- Trši papir (šeleshamer) 

- Svinčnik 

- Črn flomaster 

- Škarje 

- Lepilo  

- Osnova  

 

PREDLOGA: 

 



 
POSTOPEK IZDELAVE: 

- Izberi več različnih barvnih papirjev. Prav tako izberi trši papir za osnovo 

zaznamka – katerakoli barva. Sledi osnovnim vzorcem na predlogi in jih nariši na 

barvni papir, nato jih izreži.  

 
- Izreži glavo in pritrdi 2 samorogovi tački na spodnjo stran glave, tako kot prikazuje 

spodnja slika.  

 
- Nato izberi koščke ušesa in rog. Te dele pritrdi na zgornji konec osnove zaznamka. 

Uho je iz 2 delov – zunanje in notranje.  

 
 

 



 
- Zdaj na osnovo zaznamka prilepi še glavo in tačke samoroga.  

 
- Zberi preostale koščke barvnih oblik in izdelajte cvetje.  

 
- Na vrhu zaznamka prilepi cvetje in listje. Razporedi in prilepi cvetje na vrhu 

samorogove glave.  

 
- Uporabi črni flomaster in samorogu nariši še oči, usta in nos.  

 



 
3. NAPRSTNA LUTKA SAMOROG 

PRIPOMOČKI: 

- Bel trši papir 

- Siv/srebrn trši papir 

- Premikajoče oči 

- Pisano volno 

- Roza flomaster 

- Škarje 

- Lepilo 

- Predloga  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
POSTOPEK IZDELAVE: 

- Iz predloge na papir preriši glavo, ušesa, trup in rog. Izreži 4 kroge iz telesa, luknje 

bodo za tvoje prste, s katerimi boš upravljal lutko.  

- Nato prilepi glavo, ušesa, rog in oko na trup samoroga.  

- Dodaj še pisano volno na glavo samoroga ter pritrdi rep na samorogovo telo.  

- Nariši še usta in nos. 

- Sedaj pa lahko uprizoriš predstavo.  

 
 

V primeru, da izdelaš kakšen izdelek izmed teh idej v tem dokumentu, poslikaj in 

mi pošlji na elektronsko pošto eva.gruber@guest.arnes.si . Tvoj izdelek bomo 

objavili pod rubriko UČILNICA RAZVEDRILNICA – Sporočaj.  

 

Uživaj v ustvarjanju! 
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