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אבל  הרחוב,  לאדוני  בארצנו  החתולים  הפכו  בדיוק  מתי  זוכרת  איני 
היצורים החמודים, שאהבנו כילדים להגיש להם חלב וגביע קוטג', כבר 

אינם חתלתולים חסרי ישע, מתרפקים ומייללים.
באחד הימים, כשנסעתי להביא את בתי מהגן, הנחתי על השיש במטבח 
כי  ראינו  כשחזרנו,  הצהריים.  מארוחת  שנותר  עסיסי  שניצל  עם  צלחת 
הצלחת ריקה, השניצל נעלם, ועל השיש נותרו פירורים מפלילים. שאלתי 
החלון  אדן  על  והנה  קשר.  הכחישו  וכולם  השניצל  היכן  הבית  בני  את 
לו  יושב  כשיצאתי),  לגמרי  סגורה  (שהייתה  פתוחה  רשת  מול  במטבח, 
חתול ג'ינג'י ענק, מלקק כפותיו, מדושן עונג וממתין בסבלנות שנפנה את 

השטח, כדי שיוכל ליהנות מהפירורים שהפרענו לו לסיים...

חתולה  לפסל  נלמד  היום  מהילדות,  החתוליות  חוויות  להזכיר  כדי  אז 
קטנה ומתוקה.

ורוד  ג'),  (כ-150  1. נזדקק לבצק סוכר ב-5 צבעים: לבן 
(כ-75 ג'), ירוק (כ-75 ג'), מעט צהוב ושחור. כלי העבודה 
הנדרשים: מערוך, מכחול (למזון בלבד!), שיפוד, ספגטי 
יבש, צבע מאכל שחור ומים. יש ללוש את גושי הבצק, 

שיהיו נוחים לעבודה ולשמור בשקית אטומה. 

2. מרדדים את הבצק הירוק לעיגול בעובי 1/2 ס"מ. רצוי 
כדי  המערוך  ועל  המשטח  על  קורנפלור  מעט  לפזר 

למנוע הידבקות.
מכינים מהבצק הלבן שני נחשים עבים קטנים. ומדביקים 

אותם עם מעט מים במרכז העיגול.

3. יוצרים מהבצק הוורוד צורת ביצה וצובטים בבסיס כדי 
ליצור את השוליים של השמלה.

הנחשים  על  מים,  מעט  עם  השמלה,  את  מדביקים   .4
ונועצים שיפוד במרכז עד לתחתית לייצוב.

 
5. מכינים עוד שני נחשים לבנים דקים יותר מהקודמים 

ומדביקים בצידי השמלה, בחלק העליון (כתפיים).

בבסיס  מים  מעט  מורחים  גדול.  לבן  כדור  יוצרים   .6
השיפוד (צוואר) ונועצים את הכדור על השמלה.

משני  קטנים,  משולשים  הפנים:  פרטי  את  מוסיפים   .7
לעיניים  שחורים  עיגולים  שני  לאוזניים,  הראש  צידי 

ואליפסה צהובה במרכז, לאף.
 

8. להשלמת המראה של קיטי, נוסיף סרט קטן, המורכב 
ניצור  שפם  האוזן.  ליד  קטן,  ועיגול  משולשים  משני 
מחתיכות ספגטי צבוע בצבע מאכל שחור ולאחר ייבוש 

הצבע ננעץ בצידי הראש.
           

9. את קיטי המוכנה ניתן לשים בראש עוגה או קאפקייק 
ולשמח את אוהבי החתולים שאנו חפצים ביקרם.

בהצלחה!
חביבה מור

שלום חתלתולה (או בלעז: "הלו קיטי")


