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Askarteluopas

Aineistosta löytyy ideoita ja ohjeita kierrätysmateriaalien käyttöön askartelussa.
Vanhoja materiaaleja käyttämällä säästää luonnonvarojen lisäksi rahaa.
Ohjeista löytyy vinkkejä esimerkiksi siitä, mitä voi tehdä kangastilkuista,
säilykepurkeista,metallilangasta, pakkauspahveista, tai lasipurkeista.
Osa mukana olevista ohjeista on lähinnä huvittavia – toiset taas ovat aivan loistavia.
Kaikki ovat mukana siksi, että luovuutemme tarvitsee monipuolista ravintoa.
Opas on laadittu YTV:n (2010 alkaen HSY) avustuksella.
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Ohjeet
Perustekniikoita
Decoupage-tekniikka
Lasityöt
Leimasimet
Liimatekniikka
Marmorointi
Mosaiikkityöt
Paperimassa
Punonta
Sabluuna
Taikataikina
Tilkkutyöt
Värioppi

Metalliromu
Henkaririipus
Kranssi tuikkukupeista
Rintakukka sähköjohdoista
Tuulikello metalliesineistä
Metallilangasta kukka
Koristesydän
Kukka sukkahousuista ja rautalangasta
Klemmarihelmet
Kuusenkoristeita peltipurkeista
Suojaruukut kurkkupurkeista
Hiekkapintainen maljakko tai kynäpurkki
Kynttilänjalka juomatölkistä
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Purkkijalat
Säilykepurkkituikut
Rytmisoitin pullonkorkeista
Muistipeli kruunukorkeista
Muinaiskorut

Paperi
Sanomalehtikala
Paperikoristeet
Hiussolki
Kaulanauha paperilaatoista
Paperikala
Paperinaru
Sorminukke
Kassi julisteista tai tapetista
Aineeton lahjakortti
Joulukortteja
Ompelukuvat
Postikorttirasia
Painettu käärepaperi
Paperimassakukka
Paperimassapäinen käsinukke
Paperimosaiikki
Ruusu
Sydänkori

Kartonki ja pahvi
Kalapeli

Lahjapaketit
Kanat munakennoista
Kukka WC-paperirullasta
Postikorttirasia
Ötököitä kanamunakennosta
Askartele itse lapsellesi kirja
Kankaalla päällystetyt ja kuvioidut
kortit
Lehtikotelo muropaketista
Ompelukuvat
Maitopurkkileikkimökki
Jäätiilet
Kauhakuormaaja
Kortteja taululiiduilla
Kuularalli
Lompakko
Kenkälaatikkokamera
Taskuteatteri tulitikkulaatikosta
Paperinukke
Maitopurkkilokerikko
Kengännauhojen solmimisharjoitus
Riippuva kartonkinaamainen tonttu
Sorminukke
Paperikala
Rasioita tikkuaskeista
Kynäteline
Eläviä palmupuita
Kartioenkeli
Labyrinttipeli
Kirppupeli
“Spreijatut” kortit
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Kuularata
Munakuppi
Tipu

Lasi ja posliini
Mosaiikkityö
Mukin ja tuikun aluset
Tuikkulyhdyt lasipurkeista
Mosaiikkia posliininkappaleista
Ikkunakoriste lasinsiruista
Lampunvarjostin
Päällystetyt lasipurkit
Lasitaidetta
Maustepurkit
Särönneet lasit tuikuiksi
Kynttilänjalka
Pulloista tehdyt roikkuvat tuikunsijat

Kangas ja vaatteet
Verkkopaita
villasukkapurkki
Villaiset kynäkotelot
Kravattikaulakoru
Pussukka huovutetusta villapaidasta
Keppihevonen
Farkkukassi
Hedelmäpussi
Silpputopattu materiaali
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Tuunattu t-paita
Eväspussi
Patalaput tilkuista
Patalappu farkuista ja villapaidasta
Helisevät nilkkarenkaat
Pensselin tai mustekynän pyyhin
Muovipussien säilytyspussukka
Sukkavälly
Tilkkumaalaus
Räsyryijy

Lanka ja matonkude
Matonkudekoru
Lampunvarjostin narusta
Pajurunkoinen tähti
Pyöreä tupsu
Riippuva lankatonttu tai -peikko
Riippuva kartonkinaamainen tonttu
Tupsukranssi
Verkkopohjaan solmittu matto

Muovit
(pussit, pullot, tavarat)
Seinäpöllö
Muoviromukehykset
Shampoopullokalat

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Naamari videokasetista
Tanssinauha videonauhasta
Rintakukka videonauhasta
Pallo muovipusseista
Pannunalunen kahvipusseista
Penaali videokoteloista
Ruusu muovipusseista
Vappuhuiskut
Ideoita CD-levyistä
Peili CD-levyistä
Valokuvakehys diakehyksestä
Marakassi
Mobile
Karkkipaperimato tai joulukuusen
kimallenauha
Nappipurkit
Kauppaleikin taustakangas
Pullonukke
Muovilätkiä
Avaruusraketti
Lintujen ruokinta-automaatti juomapullosta
Pääsiäismunan sisusmunista munia
maljakkoon
Sählypalloon koottu havupallo

Diakehysriipus
Sähköjohtoranneke
Vetoketjukukka -rintakoru
Huolinuket
Ovikyltit
Avainriipukset
Rintakukka vanhoista kangaskukista
Kirjankannet uusiksi
Lampunvarjostin napeista
Kaulakääty muovisista helminauhoista ja napeista
Nappikoru
Vappusarvet
Uusia kynttilöitä kynttilänpätkistä
Elegantit pääsiäismunat
Kipsistä peilinkehys

Uudellenkäyttöideoita
Hylly peltipurkeista
Kattokruunun uudelleenkäyttö
Pihatontun sieni pallogrillistä

Muut jämämateriaalit
Komponenttiranneke
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Lasityöt
Kerätään lasinsirpaleita ympäristöstä ja käytetään
niitä mosaiikkien ja mobileiden materiaalina
esim. luonnonmateriaalien kanssa. Lasinsirpaleita
voidaan tehdä myös jätelasia särkemällä.
Terävien lasinsirpaleiden kanssa kannattaa
olla varovainen.
Kerätään lasinsirpaleita ympäristöstä
ja käytetään niitä mosaiikkien ja
mobileiden materiaalina esim. luonnonmateriaalien kanssa. Lasinsirpaleita voidaan tehdä myös jätelasia
särkemällä.Terävien lasinsirpaleiden
kanssa kannattaa olla varovainen. Terävimpiä särmiä voidaan hioa esim.
hiertämällä niitä kiveä vasten tai laittamalla lasinpalaset purkkiin hiekan,
pienten kivien ja veden kanssa sekä
ravistamalla purkkia niin kauan, että
lasinsirpaleiden reunat hioutuvat
sileiksi.
Ikkunalasia kannattaa kysyä lasitusliikkeistä tai kierrätyskeskuksista.
Siitä voidaan leikata lasiveitsellä palasia, joille voidaan maalata lasimaaleilla. Vanhoista ikkunoista saa hyvää
materiaalia lasimaalauksiin ym.
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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taideteoksiin. Lasipaloja voi liimata
toisiinsa esimerkiksi palapeliliimalla
(liimalla, joka kuivuttuaan muuttuu
täysin kirkkaaksi).
Lasiesineitä voidaan myös marmoroida liuotinpohjaisilla
askartelumaaleilla. Marmoroidut
lasiesineet kannattaa lakata.
Maalatusta lasista saa kauniita roikkuvia tauluja ikkunaan yksinkertaisimmin niin, että solmii lasilevyn
päiden ympäri ripustusnarut.
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Leimasimet
Leimasimeksi sopivia materiaaleja: peruna, lanttu,
pyyhekumi, pala linoleumia, vanhojen tennarien tai
skeittikenkien kumipohjat…
Piirrä kuviosi leimasinmateriaalin pintaan.
Koverra varovasti kumia/perunaa tms. piirroksen ympäriltä
siten, että kuvio jää koholle.
Valmiita hienoja leimasinkuvioita voi löytää myös
vanhojen skeittikenkien tai
tennistossujen pohjista.
Väritä varoen kuvion koholla
oleva pinta, tai paina leimasin kevyesti leimasintyynyyn.
Kokeile jälkeä ensin jollekin
paperinpalalle (tai kankaalle,
jos olet koristelemassa kangasta kangasväreillä), onko väriä
sopivasti, jotta kuvioon tulee
tasainen, vahva väripinta.

Tarvitset:

veitsen

peria (kangasta) vasten.
Nosta pois varovasti, jottei muste tuhriintuisi.
Painaa voi toki myös leimasimilla tai laatoilla, jossa
kuvio on kaiverrettu painopintaan - ja jää vaaleaksi - ja
väri levitetään taustalle. Tai
leimasimen voi
rakentaa esim. liimaamalla narua pahville.

Paina leimasin lujasti pa-
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Leimasimeksi sopivaa materiaalia: perunan, lantun,
omenan, pyyhekumin,
palan linoleumia…
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sopivia värejä (kankaalle
kangasvärejä)
pensselin tai vaahtomuovinkappaleen värin levittämiseksi – tai leimasintyynyn
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Marmorointi
Tarvitset:
Liisteriä ja kylmää vettä
(tai pottujauhoja ja kuumaa vettä)
Vettä
Vispilän
Paperia, pestyä ja silitettyä
puuvillakangasta tai silkkiä
Askartelumaalia, kangasväriä tai silkkivärejä
Marmorointialtaan
Pipettejä tai siveltimiä,
tikkuja, harvan kamman…
Suojamuovia ja –paperia
Kumilastan
(leivinpaperia ja silitysraudan)
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Jätemateriaaleista marmorointiin soveltuvat vaaleat paperit, kartonki ja pahvi, kangas (esim. vanhat yksiväriset, vaaleat lakanat, lasipurkit ja -pullot,
isokokoiset vaaleat napit jne.). Kankaiden ja papereiden marmorointi onnistuu suhteellisen ekologisesti vesiliukoisilla väreillä...
Valmista liisteriseos sekoittamalla
jauhetta kylmään veteen
(1-1,5 rkl jauhetta / 1 litra vettä).
Tai keitä liisteri vedestä ja perunajauhoista. Anna liisterin
vetäytyä noin vuorokausi.
Suojaa marmorointipaikka muovilla ja sanomalehdillä. Varaa
suojattu tasainen kuivumispaikka marmoroiduille töille.
Leikkaa paperit tai kankaat hieman
marmorointiallasta pienimmiksi
paloiksi. Ohenna ja sekoita värit
tarvittaessa.Kun liisteri on imeytynyt,
sekoita se hyvin. Kaada marmorointialtaaseen ensin kädenlämpöistä
vettä ja sitten liisteriä 3-5cm veden

päälle. Anna liisterin (mieluusti) olla
altaassa noin tunti ennen marmoroinnin aloittamista. Imeytä liisterin
pinnalle kerääntynyt vesi ja mahdolliset ilmakuplat vetämällä altaan
levyistä sanomalehtisuikaletta seoksen pinnan yli. Tiputtele värejä liisterin pinnalle pipetillä tai siveltimellä.
Tee marmorointikuvioita vetämällä tikulla, harvalla kammalla
yli värien. Aseta paperi tai kangas
liisterin pinnalle, painele ilmakuplat varovasti pois ja anna värien imeytyä pienen hetken.
Vedä kangas pois liisterin päältä
altaan reunaa vasten, jolloin liika
liisteri irtoaa.
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Nosta paperi liisterin päältä (suoraan ylös) ja huuhtele varovasti
vedellä. Aseta marmoroitunut
paperi tai kangas kuivumaan
tasaiselle pinnalle. Jos liisteriä on vieläkin paljon, kaavi se
pois kevyesti kumilastalla.
Kun liisteri on kuivunut, pese
se pois kankaasta ja silkistä runsaalla vedellä ja anna kuivua.
Kiinnitä kangasväri silittämällä valmistajan ohjeen mukaan.
Silitä kuiva paperi tarvittaessa
sileäksi leivinpaperin läpi.
Yhdellä liisteriseoksella tulee
kenties 3 - 5 työtä, enemmänkin,
riippuu siitä kuinka siistiä jälkeä
kaipaat. Puhdista seoksen pinta
väreistä ennen seuraavaa työtä
(tai parin työn jälkeen, jos sinulle
kelpaa samalla kuviolla toinen, se-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

kaisempi värjäys) vetämällä altaan
levyisiä sanomalehtisuikaleita seoksen pinnan yli, kunnes se on puhdas. Kun värit uppoavat tai ne eivät
enää leviä, liisteri pitää vaihtaa.
Silkkiä marmoroitaessa täytyy
silkki ensin käsitellä alunalla. Lisää
kaksi ruokalusikallista alunaa
(apteekista) yhteen litraan lämmintä vettä. Sekoita kunnes aluna
on täysin liuennut veteen. Upota
silkki hetkeksi alunaliemeen ja
anna kuivua. Silitä silkki ennen
marmorointia. Aluna estää värejä leviämästä kankaassa ja tekee
siten marmorointikuviosta terävämmän. Halutessasi voit käsitellä
alunalla myös muut kankaat.
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Mosaiikkityöt
Mosaiikkimainen työskentely on pienten osasten muodostamien pintojen sommittelua ja
pinnan täyttämistä. Tekniikkaa on käytetty lattioiden, seinien sekä esineiden pinnoilla.
Suunnittele mosaiikkityösi. Piirrä
luonnos selkeästi pohjalevylle. Ota
huomioon minkäkokoisia paloja aiot
käyttää ja saumojen välit. Saumojen väli tulisi pysyä 2-5mm välillä.
Aloita keramiikkalaattojen ja/tai astioiden pilkkominen.
Laattapihdeillä saat aikaan tarkempia
ja haluttuja muotoja,
kuten suorakaiteita. Vasaralla rikottaessa mosaiikkipalojen muotoa
on lähes mahdotonta hallita. Yleensä
ne hakeutuvat kolmioin
suuntaiseen muotoon.
Mitä enemmän vasaroi, sitä pienempiä paloja syntyy. Käytätpä sitten
kumpaa tekniikkaa tahansa, on aina
hyvä muistaa työturvallisuus. Suojalasit suojaavat mahdollisilta lohkeavilta
ja lentäviltä muruilta. Riko palat aina
sanomalehden/kangaskassin sisällä.
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Ennen kuin aloitat palojen sommittelun pohjalevylle, mieti
työsi ripustus ja kehystys. Tässä vaiheessa on hyvä kiinnittää
mahdolliset naulat ja koukut.

Tarvitset:
Pohjalevyn (esimerkiksi
kovalevyä, mdf-levyä ym.
kestävää puulevyä) tai päällystettävän esineen
Mielellään saman paksuisia
keraamisia seinälaattoja, astioita (kuten käytettyjä lautasia)
Vasara ja/tai laattaleikkuri
Laattapihdit laattojen reunojen murskaamiseen ja muotoiluun (ei välttämättömät)
Suojalasit
Sanomalehtiä tai kangaskassi
Liimaa, PVCA-liimat toimivat
hyvin puumateriaalille
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Saumauslaastia, saatavina eri
värivaihtoehtoja
Kumilasta laastin levitystä
varten
Kumihanskat, laastin levitysja puhdistusvaiheeseen
Hengityssuojain laastin levitystä varten
Muovikippoja laastia sekä
mosaiikkipaloja varten
Sieniä ja rättejä, ylimääräisen
laastin puhdistamiseen työn
pinnasta
Kyniä ja paperia työn suunnitteluun

Oiva

Askarteluopas

Mosaiikkitöistä voi tehdä abstrakteja leikittelemällä palojen väreillä
ja muodoilla, jolloin luonnos ei ole välttämätön. Luonnos on tärkeä, jos haluat
tehdä jonkin selkeän kuvion tai kuvan.
Vanhat käytetyt astiat, kuten lautaset,
ovat hyviä vaihtoehtoja keraamisille laatoille. Astioista on vaikea saada tasaisia
paloja, mutta joskus rosoisuus ja epäsäännöllisyys ovat hyviä tehokeinoja.
Keraamisia laattoja myyvistä liikkeistä
kannattaa käydä kysymässä rikkimenneitä tai valikoimasta poistuneita laattoja
pilkkahintaan.

Liimaa laatat alustaan, aloittaen
kuvioista, selkeistä linjoista, laita sitten reunat. Lopuksi tausta
ja muut suuret yhtenäiset pinnat. Laita liimaa mieluummin
liian paljon kuin liian vähän.
Kun työ on kunnolla kuivunut,
on aika viimeistellä työ laastilla.
Saumauslaastia myydään valmiina
jauheena, joka sekoitetaan veteen
paksuhkoksi velliksi (muista käyttää
kumihanskoja ja hengityssuojainta). Ennen valmistusta, lue tarkasti
saumauslaastin käyttöohjeet. Laastia
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

sivellään ja levitetään saumoihin (eli
palojen väleihin) kumilastalla vetämällä laastia saumoihin eri suunnista. Varmista, että laasti putoaa
välien pohjaan asti. Annan laastin
kuivua noin 30 minuuttia ennen
kuin pyyhit ylimenneen laastin työn
pinnasta hieman kostealla rätillä
tai sienellä. Kuivalla liinalla ja esim.
pumpulipuikoilla voit viimeistellä laatat puhtaiksi ja kiiltäviksi.

Saumaus ei ole välttämätön vaihe
mosaiikkitöissä. Se saa työn näyttää
enemmän yhteinäiseltä, mutta joskus
myös sirpalemainen jälki toimii hyvin.
Mosaiikkitöitä voi tehdä myös kolmiulotteisesti. Esimerkiksi punasaviruukkujen päällystäminen mosaiikkipa-

Anna työn kuivua kunnolla muutamia päiviä ennen
kuin asetat työn esille.
www.kierratyskeskus.fi/napra

loilla on mukavaa vaihtelua.
Mosaiikkitöiden ei välttämättä aina tarvitse olla keraamisia. Tekniikkaa voi
käyttää mm. papereilla, makarooneilla ja
luonnosta löytyvillä materiaaleilla, kuten
kivillä ja lehdillä. Tällöin pohjalevykin
voi olla kartonkia.
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Paperimassa
Paperimassaa voi muovailla. Siihen voi upottaa
koristeeksi esineitä. Paperimassasta voi tehdä mitä
vain – myös isoja töitä joissa runkona on kanaverkkoa (laminointitekniikka). Tai ihan pieniä töitä,
kuten koruja.
Silppua paperi pieniksi paloiksi ja laita ne kattilaan. Jos käytät silppurilla
silputtua paperia, säästyt repimiseltä. Lisää sen verran vettä, että silppu
peittyy. Keitä seosta hiljaisella tulella
vähintään 20 minuuttia, mutta seosta voi keittää jopa kolmisen tuntia.
Lisää vettä ja hienonna. Vettä saa
hienonnettaessa olla runsaasti niin,
että työ sujuu hyvin ja koneita
rasittamatta. Sekoita, kunnes paperimassa muuttuu mössöksi. Poista
liika vesi. Voit siivilöidä massan sihdin läpi. Muista, että vedessä oleva
hienon hieno paperi tukkii helposti
viemärin. Koeta suodattaa kuidut
mahdollisimman tarkoin talteen.
Kaada vesi vaikka hiutuneen keittiöpyyhkeen tai sideharsovaipan läpi
ennen viemäriin laskemista. Näin-
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kin talteen saadut kuidut kannattaa
palauttaa takaisin massaan, koska
ne ne vasta hyvää tavaraa ovatkin.
Lisää seokseen tilkka öljyä ja tapettiliisterijauhetta varovasti ruokalusikallinen kerrallaan. Vaivaa
seosta kuin pullataikinaa, kunnes se
muuttuu kiinteäksi ja pinta liisteristä liukkaaksi. Vaivaamisen alussa
paperimassa on murumaista, mutta
muuttuu muovailuvahamaiseksi.
Paperimassasta tulee sen väristä,
minkälaista materiaalia sinne on
revitty. Paperimassaa voi värjätä
esim. kangas- tai karamelliväreillä. Pigmenttivärit ovat riittoisia,
joten käytä niitä varoen. Jos paperimassa on valmiiksi värjätty,
ei valmiita tuotteita enää tarvitse

Tarvitset:
revittyjä paperinpalasia, esim.
munakennoja tai tavallista
silputtua toimistopaperia, pakkausten silkki- yms. paperit,
puotipaperi... (Sanomalehti on
hiukan ankeaa, koska siinä on
paljon painomustetta, mutta sekin toki käy. Sen sijaan
kiiltäväpintaiset aikakauslehtija mainospaperit pitää tässä
yhteydessä unohtaa.) Värillisestä toimistopaperista saa
valmiiksi värillisen massan.
vettä
Maun mukaan lisäaineita,
kuten: liisterijauhetta, liimaa,
pellavaöljyä, neilikkaöljyä,
kipsijauhetta, sahanpuruja.
Mikään ei ole välttämätöntä,
mutta ainakin tilkka pellavaöljyä ja hiukan liisteriä lisää
massan muovailtavuutta.
Neilikkäöljyä taas käytetään
säilyvyyden lisäämiseksi.
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(Sinänsä massan pieni homehtuminen ei haittaa paperin
tekoa, lisänä rikka rokassa.)
Kokeilemalla löydät mielikkireseptisi.
Esim. karamelliväriä massan
värjäämiseen
Tarpeeksi suuri kattila ja keittomahdollisuus.
Tehosekoitin, sauvasekoitin tai
porakone ja maalinsekoitin.
Pienten määrien hienontamiseen riittävät toki omat kädet
tai vaikka haarukka.
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maalata. Sekoita väriä massaan, kunnes saat haluamasi värisävyn. (Kuivuneessa työssä väri on vaaleampi.)
Valmis paperimassa säilyy viileässä, ilmatiiviissä astiassa kuukausia.
Jos massaan ei laita liikaa liimaa,
sen voi myös kuivata: puristele
massasta pieniä palloja ja jätä ne
kuivumaan ilmavaan paikkaan.
Kuivat massapallot säilyvät ikuisesti, ja muuttuvat askartelumassaksi
käden käänteessä: lisää vain vesi.
Paperimassaa voi muovailla. Siihen
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voi upottaa koristeeksi esineitä.
Paperimassasta voi tehdä mitä vain
– myös isoja töitä joissa runkona on
kanaverkkoa (laminointitekniikka).
Tai ihan pieniä töitä, kuten koruja
Katso myös toinen paperimassaohje: Uusiopaperi

Laminointi
Revi sopivaa paperia (sanomalehti, tai
Hesarin Nyt-liite tai vastaava ei kovin
kiiltävä paperi, Kuukausiliitekin käy
hyvin, mutta vaikkapa Apu-lehti ei...)
liuskoiksi (noin 3 cm leveiksi ja 20-30 cm
pitkiksi). Kasta ne vedellä laimennettuun
liimaan (noin 15 rkl puoleen litraan vettä,
mielummin paksumpaa kuin laihempaa.)
Päällystä verkko näillä liuskoilla niin että
ne menevät reilusti limittäin. Ensin yksi
kerros vaikka pystysuunnassa ja sitten
toinen vaakasuunnassa olevilla liuskoilla.
Kerrosten välillä voi antaa työn hiukan
kuivua, mutta pari kerrosta voi tehdä yhteenkin menoon. Työtä voi sitten jatkaa
massalla (jolloin saa tasaisemman jäljen)
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tai tehdä kokonaan näitä liuskakerroksia
lisäämällä. Kaksikin kerrosta riittää, mutta pinta on silloin aika epätasainen.
Kun paperimassasta valmistettu työ on
kuivunut ainakin vuorokauden ajan,
voidaan se maalata (vaikka peiteväreillä).
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Punonta
Punonta on myös monipuolinen tekniikka, jota voi käyttää lukemattomiin tarkoituksiin, lukemattomilla materiaaleilla. Perusidea
on se, että jotain, mikä toimii loimina, ja jotain mitä kudotaan,
punotaan, pujotellaan loimien lomaan. Niin loimet kuin kuteetkin
voivat olla melkein mitä tahansa, jäykkää tai notkeaa pitkulaista
materiaalia.
Perusidea on se, että jotain, mikä toimii loimina,
ja jotain mitä kudotaan, punotaan, pujotellaan
loimien lomaan. Niin loimet kuin kuteetkin voivat
olla melkein mitä tahansa, jäykkää tai notkeaa
pitkulaista materiaalia. Voit punoa tasossa olevia
asioita kuten pannunalusia tai tuolinpäälisiä, mutta myös kolmiulotteisia asioita kuten kukkatukia,
vateja, joulukuusia ja kransseja. Tekniikka ei juuri
rajoita edes punottavan esineen kokoa, voit punoa
vaikka maton tai majan seinän.Kiinnitä sopivat
loimet jotenkin jonnekin. Kiinnittäessäsi mieti
kuinka punominen ja työn päättely onnistuu.

Varaa riittävän pitkät loimet ja riittävästi punontatilaa – et yleensä voi kutoa aivan
loppuun asti, sillä loimet käyvät kireiksi ja
työskentelylle (sormille) ei jää tilaa. Tavallisin tapa päätellä työ on solmia loimet pareittain tai nelittäin yhteen, vaikkapa ensin
umpi- tai merimiessolmulla, ja sen päälle vielä hevosenhäntäsolmulla. Molemmat päät.

Jos loimi on notkeaa:

Notkeiden loimien väliin voi pujotella notkeita tai jäykkiä kuteita, narua, heiniä, sähköjohtoa, rautalankaa
nippusiteitä, pahvinsuikaleita, kravatteja, matonkudetta, rullattua paperia tai kangasta, säkinsuikaleita,
oksia…

Voitko löystyttää lointa jotenkin punonnan
edistyessä. Se nimittäin kiristyy kun loimilangat
kietoutuvat kuteiden ympärille. Kuteesta sitten
riippuu paljonko.
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Jos notkea loimesi on vaikka kravatteja,
voit kenties ommella surauttaa työn päihin ompelukoneella suorat saumat pitämään työn kasassa.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Jos loimi on jäykkää
Jäykkä loimi ei kiristy, joten voit kutoa ihan loimen loppuun asti, jos sormille vain
on työtilaa. Mutkittelun hoitaa nyt kude.
Jos kude on kunnolla notkeaa, on helppoa
päätellä työ pujottelemalla kudetta jotenkin itsensä
ympärille tai työn sisään jonkin loimen viertä myöten.
Jos sekä loimi, että kude ovat jäykähköjä,
kuten vaikka pajua, olkea, lastua tai rottinkia kudottaessa, koeta lisätä niiden taipuisuutta liottamalla
punottava materiaalia etukäteen vedessä päivä, parikin.
Jäykähkön loimen voi koittaa kääntää ylimmän kuteen yli itsensä tai viereisen loimen vierelle.
Jäykkään loimeen voit tehdä kolmiulotteisia töitä, koreja kuusia, vateja…
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Tavallisesti punotaan palttinasidosta yhden yli
yhden ali, mutta erilaista pintaa voi koittaa vaikkapa
punomalla kahden yli yhden ali. Mikäli vain materiaalisi kasassa kestää.
Kudetta jatketaan laittamalla loppu ja uuden
alku riittävästi (noin 5-10 loimen matkalta) limittäin.
Usein on myös mahdollista vaihtaa uuteen kuteeseen työn reunassa, yksinkertaisesti vain
aloittamalla uuden kerroksen uudella kuteella.
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Sabluuna
Sabluunan avulla voit toistaa saman kuvion lukemattomia kertoja. Haluamallesi materiaalille,
haluamallasi väreillä.
Piirrä kuva joko suoraan sabluunamateriaalille (muista, että väri voi
liueta sabluunaa käyttäessäsi ja sekoittua käyttämääsi väriin) tai paperille, jonka laitat läpikuultavan
sabluunamateriaalin alle. Leikkaa
aukko mattoveitsellä tai muulla
terävällä veitsellä. Jotkut muodot
saat leikattua vaikka saksilla. (Ja
sellaiset yksinkertaiset muodot
kannattaakin valita, jos askartelija on kovin nuori.)
Sabluunan avulla voit toistaa
saman kuvion lukemattomia
kertoja. Haluamallesi materiaalille, haluamallasi väreillä.
Voit töpöttää juoksevaa väriä vaahtomuovin kappaleella sablonin
reiän läpi kankaalle tai paperille.
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Voit maalata värin pensselillä rohkein vedoin reiän yli – reunoista
ei tule välttämättä tyystin siistit,
tämä vaatii ehkä hiukan opettelua.
Voit värittää reiän yli väriliiduilla,
tai telata värin maalaustelalla.
Voit levittää sopivaa väriä sablonille reiän reunoille ja pyyhkiä
sen varovasti sormella kohti
kuvan keskustaa, saat näin
aikaan reunoiltaan selvärajaisen, mutta keskustastaan utuisasti häipyvän ääriviivan.
Kankaille tietysti käytetään
kangasvärejä, paperille tai
pahville voi käyttää melkein mitä väriä hyvänsä.
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Tarvitset:
Tavallisin ja helpoin jätemateriaali sabluunaksi on käytetty
piirtoheitinkalvo tms.
Käytetyistä ja nuhjaantuneista
muovitaskuista saa paksumpia
sabluunoita.
Rakennusmuovi soveltuu myös.
Se on vahvaa ja sen voi leikata
kirurginveitsellä.
Vanhat röntgenkuvat ovat
nekin oivaa materiaalia sabluunojen tekoon.
Lyhytikäisempiä (vain
muutamaan käyttöön) sabluunoita saa kurjista valokuvista,
kartongista, kirjekuorista jne.
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Taikataikina
Tarvitset:
Yhtä paljon vehnäjauhoja
ja suolaa. Esim. 1 dl jauhoja, 1 dl suolaa
Hiukan vettä (2 dl kuivaa
ainetta tarvitsee noin 5
ruokalusikallista vettä)
Sekoitusastian
Uunin ja uunipellin
(leivinpaperia)

Paistettu taikataikinatyö on kova
ja kestävä - voit maalata sen askartelutai peitevärein ja lakata työn.
Laita kulhoon jauhot ja suola. Sekoita vesi mukaan. Jos haluat värillisen
taikinan, sekoita veteen vesiväriä ja
kaada vasta sitten. Voit tehdä taikinasta lähes mitä vaan: koristeita
kransiin tai joulukuuseen, kranssin
oveen, ruokaa nukkekotiin, koruja...
Paista valmiita muovailuja 150
asteisessa uunissa 30-40 minuuttia.
Muista tehdä reikä ripustettavaan
esineeseen ennen paistamista.
Paistettu taikataikinatyö on kova
ja kestävä - voit maalata sen askartelu tai peitevärein ja lakata työn.
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Tilkkutyöt
Tilkkuja voi käyttää
lukemattomin eri tavoin.
Liimata kankaalle, pahville, puulle tms. - päällystää niillä laatikoita, kansioita, esineitä, tehdä kortteja… Tai kangasliimalla toiselle kankaalle koristeeksi.
Liimata paperin tapaan kerroksittain ja tehdä
astioita tai esineitä, vaikka naamarin
Ommella kankaalle kuin mosaiikkitöiksi (postimerkin kokoisista tilkuista liimakankaalle ja koneella tikkaus päälle).
Painella tilkulla styroksipohjiin (tai muihin pehmeänsitkaisiin materiaaleihin) – hapsuisiksi kransseiksi, joulupalloiksi tms.
Applikoida koristeita uudistettaviin esineisiin
Taitella ja ommella sitten taitellut tilkut, kuin suomut, tauluiksi, istuimenpäälisiksi, pannunalusiksi, hatuiksi, laukuiksi…
Ommella ryijyiksi
Käyttää kangasmaalauksessa (ihan pientä
kangasmuhjua, leikkuujätettä ja saumurin silppua käytetään kuin väriä ja ommellaan koneella
toiselle kankaalle – apuna vaikka tarlataani)
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Käyttää perinteisiin tilkkutöihin: pienistä kankaista saa isoja kankaita ompelemalla palat nauhoiksi, nauhat pinnoiksi; päiväpeitot ja tyynyt, mutta
myös vaatteet (takit, hameet, säärystimet, liivit…)
Pienistä kankaista (paidanhihoista sun
muista sellaisista) riittää sellaisenaan kangasta
pieniin pehmoleluihin ja koristeisiin: enkelit, unilelut, joulukuusensydämet ja -pallot… koristeeksi
kirjailuja, helmiä, käämilankaa, klemmareita...
Pujotella kukiksi leikattuina helmien kanssa nauhaan juhlakaulaliinaksi, puuhkaksi…
Liimalla tärkätyistä tilkuista voisi tehdä vaikka
kirjan, tai ommella vauvakirjan ihan vaan tilkuista
sellaisenaan vaikka pehmeäsivuisena (vanua väliin)…
Kankaita käytetään myös näkövammaisille tarkoitettuihin kirjoihin tunnusteltavia pintoja luomaan.
Tilkuista voisi koota lapsille ”vihkoja” luokittelun ja lajittelun (siis matematiikan) ja havainnoimisen harjoitteluvälineeksi (vaikka erilaisista punaisista
kankaista: samanlaisia, erilaisia, sinisempiä, keltaisempia, pehmeitä, kovia, kauniita, kiiltäviä, lämpimiä..).
Jos käytössä on laminointikone, voi tilkuista
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laminoida vaikka tabletit ruokapöytään. Tilkkuja vaan
kaunis asetelma laminointikalvojen väliin ja koneesta
läpi.
Kangasmuhjulla voi täyttää isommista paloista tehtyjä töitä (palloja, sydämiä, pehmoleluja…)
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Värioppi
Kun värejä on paljon, niitä ei yleensä tule käytettyä kaikkia ajoissa, vaan monet värit kuivuvat
purkkeihinsa ja menevät ihan hukkaan. Sen voit
koettaa välttää sekoittamalla värit itse.
Tarvitset vain kuusi perusväriä,
niistä saat kaikki normaalit värisävyt (et neon, metalli tms.).
Mitä värejä käytätkin osta kylmä
(violetihtava) ja lämmin (turkoosihtava/vihertävä) sininen,
kylmä (violetihtava) ja lämmin
(oranssihtava) punainen sekä
kylmä (vihertävä) ja lämmin
(oranssihtava) keltainen. Puhtaan
oranssi syntyy oranssihtavien
punaisen ja keltaisen sekoituksena, puhdas vihreä vihertävien
sinisen ja keltaisen sekoituksena
ja puhdas violetti violetihtavien
punaisen ja sinisen sekoituksena.

tamalla kaikkia viileitä sävyjä, ja
mustaa ylipäätään sekoittamalla
kaikkea. Seitsemäs tarvitsemasi
väri voi olla peittävä valkoinen.
Usein vaaleita värejä saa yksinkertaisimmin lisäämällä vettä, mutta
kaikissa värityypeissä se ei toimi.
Lisäämällä valkeaa saat vaaleita
ja taitettuja sävyjä. Jos haluat
hienostella voit hankkia väripalettiisi vielä hopean ja kullan.

Murretut värit syntyvät kun sekoitat yhteen kylmiä ja lämpimiä
sävyjä. Ruskeaa ja saat sekoittamalla kaikkia lämpimiä värejä,
harmahtavia sävyjä taas sekoit-
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Metalli
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Henkaririipus
Tarvitset:
metallihenkari
sähköjohtoja
(ohutta/paksua)

itse koristeita. Pujota sähköjohto valitsemasi materiaalin lävitse sitä mukaa, kun
kierrät johtoa henkariin.
Päättele johdot solmimalla tai pujottamalla pää
edellisen kierteen alle.

verhonipsuja
muuta materiaalia
valinnan mukaan,
esim. helmiä, muovija metalliromuja elektroniikan komponentteja

Koristele henkaria päällystämällä sitä sähköjohdolla. Kierrä johtoa metallin ympärille.
Voit liittää johtoon koristeita sekä
erilaisia nipsuja ja lenkkejä. Esimerkiksi komponenteista voit tehdä
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Vinkki: Voit myös tehdä
johdosta verkkoa henkarin sisään.
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Rintakukka
sähköjohdoista
Pyöritä Pitsikukka-kiekkoon lankaa kahdeksikon muotoisena
vastakkaisten tappien ympäri yksi kierros. (Yhden tappiparin
ympäri pyöritetään lankaa kerran ja siirrytään viereiseen tappipariin ja näin jatketaan, kunnes kaikki tappiparit on kierretty ja työkalun päälle on muodostunut tähti. Lankaa saa kiertää
aika kireästi, jottei se itsekseen purkautumaan mihinkään.)
Pujota lanka työn keskeltä nurjalle puolelle. Nosta virkkuukoukun
avulla sama lanka kukan sakaroiden alta ja vedä lanka lenkille. Virkkaa ketjusilmukka jokaisen sakaran yli niin, etteivät ne lähde purkaantumaan. Lopuksi solmi lanka nurjalle aloituslangan kanssa. Kun
kaikki sakarat on virkattu paikoilleen, irrota työ varovasti tapeista.
Koristele kukkasesi kotoa löytyvin napein, helmin ja nepparein.
Kiinnitä kukan nurjalle puolelle hakaneula. Rintakukan voi tehdä
Novitan kehikolla: Novitan Pitsikukka-kehikossa on ohje peruskukan vamistukseen. Kokeile rohkeasti myös omia ideoitasi.
Lähde: Novita.fi

Tarvitset:
sähköjohtoa, etenkin vanhoissa kangaspäällysteisissä
pienkeittiökojeiden johdoista saa värikkäitä kukkia.
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Kranssi tuikkukupeista
Jäikö joulun jäljiltä metallinkeräysastiaan alumiinisia tyhjiä tuikkukuppeja? Tee niistä itsellesi, ystävänpäiväksi tai vaikkapa tuliaisiksi kranssi/
köynnös. (huom. korkeareunaisista
kupeista saat siisteimmät lehdet)

monta kuppia “lehdeksi”, vasaroi
sen jälkeen naulan avulla kapeisiin päihin reiät. Ota pitkä pätkä
rautalankaa ja pujottele lehden
toisiinsa kiinni. Muotoile köynnös
haluaamaasi muotoon. Voit lisätä
väliin vaikka kauniita lasihelmiä.

Poista ensin kupin pohjalta loput
steariinit. Venytä sitten kuppia
peukaloilla reunoista niin, että
reunat painuvat toisiaan vasten ja
kupista tulee hieman lehden muotoinen. Ota sitten vasara ja vasaroi
jonkin pehmeän, esim. retkipatjan
palasen päällä kupin reunat tasaiseksi. Kun olet vasaroinut tarpeeksi
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Tuulikello vanhoista
ruokailuvälineistä
Tee tukevasta rautalangasta risti tai
6-haarainen tähti ja sido se keskeltä kasaan ohuemmalla langalla.
Sidelangan toisen pään voit kiertää
toisen (pidemmän pään – josta tulee
ripustuslanka) ympärille. Pujota pidempään (ripustus)lankaan muutama
helmi ja kiedo langan pää lusikan
varren ympärille heti pesän alapuolelle. Taivuta lusikka kaksinkerroin –
siinä on tuulikellon ripustuskoukku.

maan jokaisen haaran päähän ja
tarvittaessa keskelle tai haarojen
puoliväliinkin – hiukan eri korkeuksille, mutta niin, että voivat
tuulessa heiluessaan osua toisiinsa. Jos haluat lisää välkettä, kiedo
metallilankaan myös lasihelmiä.

Paksua metallilankaa
(vaikka lankahenkarista)
Ohuempaa (niin ohutta, että heiluu tuulessa)
metallilankaa (vaikka
käämistä)
Vanhoja lusikoita, haarukoita tai muita metalliesineitä

Valitse ruokailuväline tai muu
metalliesine, jonka saat helposti
kiedottua kiinni metallilankaan.
Taivuta tuokailuvälineitä tarvittaessa saadaksesi metallilangan niihin
kiinni tukevammin. Kiedo esineen
ympärille pätkä ohuempaa rautalankaa ja ripusta sen avulla esine
tukiristikon yhden haaran nokkaan.

lasihelmiä

Laita samalla tavalla lusikoita/
haarukoita/metalliesineitä roikku-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Tarvitset:
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Muutama
je:

lyhyempi oh

Muinaiskorut “Kalevalakoruja”
voi tehdä liimaamalla metallisten
purkinkansien (esim. hillopurkki)
päälle helmiä, narua, hiekkaa tms.
Ja maalaamalla koko komeuden
kupari- tai hopeamaalilla. Liiman
kuivuttua korun taakse liimataan
koruneula tai kiinnitetään hakaneula
palalla ilmastointiteippiä tai liimaan
kastetulla kangassuikaleella...
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Kuusenkoristeita
peltipurkeista Hienoja kuusen yms.
koristeita saa leikkaamalla säilykepurkeista lehden tai tähden
muotoisia kappaleita. Sama toimii
myös tyhjillä tuikkuastioilla, kun
ne litistää lehden muotoon ja laittaa
ripustimeksi esim. metallilankaa.

Klemmarihelmet Tee klemmareista ketju, yhdistä se ympyrän muotoon. Leikkaa paperista noin 2 x 2 cm
kukkakuvioisia neliöitä. Kiedo jokaisen klemmarin keskusta ympärille
pala paperia ja kiinnitä se liimalla.
Kokeile kietoa paperin mukana pala
ohutta läpinäkyvää muovipussia.
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Suojaruukut kurkkupurkeista
Isoista metallisista kurkkupurkeista tulee hyviä kukkaruukkuja maalaamalla tai muuten päällystämällä
ja koristelemalla. Ne ovat myös riittävän suuria paperikoreiksi.
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Rytmisoitin pullonkorkeista
Tarvitset:
tyveltä kaksihaaraisen
tukevan oksan tai kuolleen
pensaan (toisen haaran ei
tarvitse olla kuin 20 cm
pitkä, mutta toisen pitäisi
olla puolisentoista metriä
pitkä)
kruunukorkkeja
30-40 cm suoran rimanpätkän “jouseksi” (esimerkiksi. vanhan puuviivoittimen)
tukevaa rautalankaa
sahan puukon, pihdit,
naulan ja vasaran
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Kuori risu, sahaa sen tyvi suhteellisen
suoraksi, katkaise toinen haara noin
20 senttiä pitkäksi ja toinen puolitoistametriseksi. Vuole kummankin
haaran kärjen tuntumaan lovi.
Tee muutamaan kruunukorkkiin
keskelle reiät naulalla ja vasaralla.
Sido tukevan rautalangan toinen pää
lyhyemmän haaran ympärille. Lovi
on sitä varten, että saat sen pysymään
tukevasti. Tarvitset siinä hommassa
varmaankin pihtejä. Pujota kruunukorkit rautalankaan ja kiristä langan
toinen pää pitkän haaran päähän.
Lovea jousiriman toinen reuna loivan
sahalaitaiseksi (paitsi kädensijan matkalta). Voit soittaa soittimella jyskyttämällä sitä lattiaan, näppäilemällä
metallista kieltä sormin tai “jousellasi”.
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Muistipeli kruunukorkeista
Liimaa samanlaisten korkkien
sisälle kuvia, aina kahteen
samanlaiset tai helposti pariksi miellettävät. Tai kerää
kokoelma korkkeja aina 2 (tai
vaikka 3) samanlaista. Laita
korkit ylösalaisin pöydälle, ja
kas, sinulla on muistipeli.
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Hiekkapintainen maljakko
tai kynäpurkki
Tarvitset:
päällystettävän astian
maitoliimaa
pensselin tai laakean
astian liimalle
laakean astian hiekalle
lakkaa ja tai maalia
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Levitä liimaa paksulti pullon tai
purkin pinnalle, joko pensselillä
tai kierittämällä putelia astiassa.
jossa paksua liimaa on tasainen
kerros. Voit päällystää koko pullon
tai koristella sen hiekkakuviolla. Jos
haluat vain kuvioita, käytä pensseliä. Kieritä sitten liimaista purkkia
hiekassa niin, että jokaiseen liimaiseen kohtaan tarttuu hiekkaa. Jos
sinulla ei ole sopivaa astiaa, tai teet
kuvioita, voit myös ripotella hiekan
liimaisiin kohtiin. Anna kuivua.
Maalaa ja/tai lakkaa halutessasi.
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Koristesydän
Tarvitset:
paksumpaa metallilankaa
(esim. noin 0,8 mm), esim.
kuparilankaa käämistä

Taivuta esim. 0,8 mm metallilangasta sydämen mallinen ”kehys”.
Päätä lanka kiertäen päät yhteen. Täytä sydän metallilangalla – johon olet voinut pujotella helmiä. Aloitukseksi kierrä lankaa muutaman kerran kehyksen ympärille.
Kun sydän on mieleisesi, päätä lanka kiertämällä se muutaman kerran sydämen kehyksen ympärille.
Valmista sydäntä voit käyttää koristamaan
joulukuusta, ikkunaa, joululahjapakettia,
ystävänpäiväkorttia, lautasliinarengasta ym.

ohuempaa metallilankaa
esim. kuparilankaa pienemmästä käämistä
helmiä jos niin haluat
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Nailonkukka
Tarvitset:
värillisiä nailonsukkia
sopivan vahvuista rautalankaa jonka ympärille
voi pingottaa nailonia
pallonmuotoinen keskiosa
esim. styrox, puu
tai muovipallo
kulta- tai hopeafoliota
kreppipaperia

Pallonmuotoisen keskiosan ympärille kiedotaan päällyste, jätetään
sen verran päähän varaa, että se
voidaan sitoa rautalangalla. Rautalankaa varataan samalla sen verran
paljon, että siitä riittää varreksi.
Seuraavaksi tehdään viisi tai useampia terälehtiä, samaan tyyliin kuin
keskiosa, rautalankaa varataan
kuitenkin enemmän; sen päähän
taivutetaan terälehden muotoinen silmukka, silmukan ympärille
pingotetaan nailonia (nailonpala
saa olla reilunkokoinen), ylimääräinen osa leikataan pois, että varresta
ei tule liian paksu.

Lopuksi kiedotaan yläosasta aloittaen
venyvää askartelupaperia mahdollisimman tiukkaan varren ympärille
niin, että rautalankaosat peittyvät,
alaosan voi kiinnittää kuminauhalla ettei varsi ala purkaantua.
Haluttaessa voidaan kukan keskiosaan liittää kullan tai hopean väristä foliota joka kiinnitetään keskiosan varteen.

Terälehtien ja keskiosan
varret kiedotaan yhteen
(= kukan varsi). Lisäksi
tehdään kaksi lehteä
vihreästä nailonista
(samalla tavalla kuin
terälehdet) jotka kiedotaan kiinni varteen.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Purkkijalat
Tarvitset:
2 tyhjää suurehkoa säilykepurkkia, esimerkiksi
persikkapurkkia
naulan ja vasaran
narua
maalia tai paperia ja
liimavettä + lakkaa

Ota naula ja lyö molempiin purkkeihin kaksi reikää.
Maalaa tai koristele purkit kuvilla tai
värikkäillä papereilla.
Pujota rei’istä läpi pitkä naru. Kävele, kun koristelu on kuivunut, mutta
pysyttele ulkosalla, sillä purkkijalat
vahingoittavat helposti lattiaa...

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Säilykepurkkituikut
Kauniita ulkolyhtyjä saa tyhjistä säilykepurkeista, kun rei´ittää ne vaikka naskalilla tai naulalla. Homma sujuu paremmin, jos on laittaa purkin sisään sopiva
pyöreä halko tueksi hakkaamisen ajaksi. Jos käytössä on kaasu-hitsauslaite,
kuviointimahdollisuudet ovat vielä runsaammat – tai ainakin selviät helpommalla. Ohuesta rautalangasta voi purkkiin tehdä ripustussangan. Sitten vaan
tuikut lyhtyihin palamaan ja lyhdyt ulos
maahan tai puun oksille roikkumaan.
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Paperi
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Kassi julisteesta tai tapetista
Kaikki kauniit julisteet tai lehtikuvat
voit taitella kasseiksi ja pusseiksi.

van mukaan. Siis aseta taitetut reunat saumanvaran verran päällekkäin.

pohjakolmiot. Pudota kassin pohjan
kokoinen tukipohja kassin pohjalle.

Aseta juliste pöydälle kuvapuoli päällepäin siten, että julisteen
pidemmät sivut ovat vaakasuoraan.
Ensin taitellaan kassin sivutaitokset ja sitten kassin suu ja pohja.

5. Aseta taitetut reunat päällekkäin.
Näin määräät toisen sivun taitoksen
paikan, paina taitos paikalleen.

9. Tee rei’ittäjällä kassin suuhun reiät hihnoja varten. Pujota
narut tai nauhat hihnoiksi.

Taita juliste niin, että kuvapuolta jää näkyviin noin 2 cm. Paina toiseen reunaan taitos.
1. Taita nyt näkyviin jäänyt kuvapuoli julisteen nurjanpuolen
päälle. Tästä tulee saumanvara.
2. Taita taittamatonta reunaa noin 4 cm niin, että kuvapuoli tulee näkyviin.
3. Taita alimmaisena olevaa julisteen reunaa saman verran noin 4
cm, mutta päinvastaiseen suuntaan.
Anna saumanvaran olla taittuneena.
4. Aukaise juliste ja käännä julisteen
kuvapuoli päällepäin. Taita juliste ku-
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6. Aukaise juliste nurjapuoli päällepäin. Taita kassiin suuksi noin
5 cm:n käänne ja pohjaksi noin 7
cm. Kassin kapeat sivut ovat noin
8 cm. Eli pohjataitoksen täytyy
olla vähän pienempi. Taita kassin
pohjaan vielä apukolmiot piirroksen mukaan. Kolmiot tulevat
kassin isojen sivujen ”jatkoksi”.
7. Liimaa kassin pitkä sivu saumanvarat päällekkäin. Liimaa kassin
yläreunan taitettuun osaan tukipahvi kantohihnojen osalle ja taita
reuna varovasti kassin sisään.
8. Taittele pohja siten, että taitat
kassin pienemmät sivut ensin ja sitten suuremmat sivut. Aikaisemmin
taitetut apukolmiot auttavat taitosten asettumisessa paikoilleen. Liimaa
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Kaulanauha
Kun lakka on kuivunut, tee parsinneulalla reikä kunkin laatan
yläreunaan – sivusta laatan sisään.
Laita siihen vähän liimaa ja työnnä
sinne metallilanka niin, että lenkki
jää poikittain laatan reunaan...

Tarvitset:
ison kolikon tai filmipurkin
kannen tms. mallin laattojen
piirtämistä varten
aaltopahvia
sanomalehtipaperia
ohennettua PVAc- liimaa
(maitoliimaa, “erikeeperiä”)
myrkyttömiä maaleja ja
myrkytöntä ja väritöntä kiiltolakkaa tai liimalakkaa
myrkytöntä vahvaa liimaa
metallilankaa
pyöreäkärkiset pihdit
sivuleikkurit
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värillistä lankaa ja
nyörin (tarpeeksi pitkän
että se solmittunakin mahtuu yli pään)
lyijykynän, sakset, siveltimen ja parsinneulan

Piirrä ison kolikon tai muun sopivan mallin avulla esim. 11 (pyöreää)
laattaa aaltopahville ja leikkaa ne
irti. Peitä laatat parilla kolmella
kerroksella kapeita paperisuikaleita, taittaen suikaleet myös
reunojen yli. Anna kuivua yön yli.
Maalaa laatat (kahteen kertaan)
valkoisella maalilla - anna kuivua
myös maalauskertojen välissä.
Tarvittaessa luonnostele laattoihin lyijykynällä kuvia. Maalaa ne.
Viimeistele laatat parilla lakkakerroksella. Katkaise metallilangasta yhtä monta noin 4 cm pätkää
kuin sinulla on pahvilaattoja.
Käännä pihdeillä kunkin langan
päähän lenkki (josta mahtuu pujottamaan korusi nauhan).
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Leikkaa langasta pätkä. Pujota se renkaan läpi ja tee solmu ennen kuin
kiinnität seuraavan laatan. Aloita
langan keskeltä ja solmi lisää laattoja
vuorotellen kummallekin puolelle.
Voit myös laittaa lenkit laattojen
sivuille jaliittää laatat yhteen metallilangasta kierretyllä renkaalla. Näin
tarvitset nuoraa vain korun päihin.
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Hiussolki
Tarvitset:
leveää paperinauhaa (noin
10 cm)
valkoista tylliä tai (tärkättyä) pitsiä
helminauhaa
vanhan hiussoljen
sakset ja liimaa
(esim. kuumaliimaa)
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Tee paperinauhasta rusetti:
Avaa paperinauha ja leikkaa
kaksi noin 17 cm pätkää. Käännä päät noin 2 cm sisäänpäin ja
liimaa ne kiinni. Rypytä paperinauhat keskeltä ja liimaa ne
päällekkäin. Tai taita pidempi
pätkä niin, että molemmat päät
tulevat keskelle kolmisen senttiä
limittäin, rypytä keskikohdalta.
Leikkaa tyllistä tai pitsistä
kolme 13 cm pitkää ja pari
senttiä leveää suikaletta.
Taita suikaleet pituus suunnassa lenkeiksi ja liimaa
rusetin päälle liitoskohdistaan “viuhkamaisesti”.

Katkaise helminauhasta vaikkapa 18 cm ja 25 cm pätkät ja
liimaa nekin keskikohdaltaan
rusetin keskelle (samaan läjään
muiden koristeiden kanssa).
Jätä lyhyempi ylimmäiseksi.
Leikkaa avatusta paperinauhasta
10 cm pätkä ja taittele se kolmin
kerroin suikaleeksi ja liimaa
rusetin keskiosan ympäri pitämään koko komeuden kasassa.
Lopuksi liimaa rusetti vanhaan hiussolkeen.
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Sanomalehtikala
Sanomalehden lisäksi tarvitset
sakset, vesivärejä ja nitojan.
Asettele neljä sanomalehden
aukeamaa päällekkäin, taita
aukeamat kaksinkerroin ja
piirrä siihen noin 40 cm:n
mittaisen kalan ääriviivat.
Nido kala ääriviivoja pitkin
kiinni noin puoleen väliin
saakka. Väritä kala vesiväreillä
ja leikkaa se irti noin 2 cm:n
päästä ääriviivoista. Revi ylijääneet paperit pieneksi silpuksi.
Täytä kala paperisilpulla ja
nido sen jälkeen kala kokonaan kiinni.
Alkuperäinen idea, Leena Airaksinen.
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Paperimassapäinen nukke

Tarvitset:
Paperimassaa (ks. paperimassan valmistusohje)
Tyhjän vessapaperirullan tai
filmipurkin – jonkun putken,
johon mahtuu pari sormea
Värejä
ja pensseleitä
Lakkaa ja liimaa
Kangastilkkuja, lankaa, langanpätkiä ja neulan
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Valmista ensin nuken pää paperimassasta pahvirullan tai filmipurkin (tai mikä holkki sinulla nyt
sormia varten onkin) ympärille.
Tee ensin pallo, sitten muotoile pallo pääksi. Kun pää on
kuivunut - pari päivää - maalaa
kasvot ja liimaa lankaa hiuksiksi. Ompele nukelle vaatteet,
ja liimaa kaulus kiinni hiukan
pään alapuolelle. Kaulaliina tai
röyhelökaulus piilottaa ruman
kiinnityksen tarvittaessa.
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Kortteja jouluksi ja
muihin juhliin
Vanhat lahjapaperit ja kuvalliset kalenterit ovat hyviä kuvanlähteitä kortteihin
Kuvioiden piirtämisessä voi
käyttää apuna piparkakkumuotteja.
Kuviot voi leikata värillisestä paperista,
kankaasta, huovasta, kahvipussista…
tai sablonille ja maalata kortille.
Vanhoista korteista voi leikata
kuvioita tai osia ja liimata niitä osiksi
uusia. Kollaasitekniikalla kortteihin
saa hyvinkin monipuolisia oivalluksia.
Vanhasta kortista voi myös leikata varovasti mattoveitsellä irti jonkun kuvan
ja sitten kiinnittää sen toiseen kohtaan
korttia “keskustelemaan” oman aukkonsa kanssa.
Loppuun palaneiden tuikkukynttilöiden alumiinisista kuorista
voi leikata vaikkapa tähtiä tai tuikun
reunakaitaletta hapsuttamalla saadusta nauhasta kuusen tai kukan.
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Aineeton lahjakortti Aineettoman lahjan voi antaa
melkein kenelle vaan ja se
ilahduttaa usein tekijäänsä ja saajaa enemmän kuin
perinteinen tavaralahja. Korttipohjan voi toteuttaa kollaasina tukevalle kartongille
kauniista lehtileikkeistä,
kangastilkuista nauhoista ja
napeista. Aineeton lahja voi
olla vaikkapa: aamupala äidille,
siivouslahja mummolle, auton
imurointilahja isälle tai kirjastokäynti tai pyöräretki pikkusisarelle. Kirjoita tai piirrä
lahjoitettava asia toiselle puolelle korttia. Aikakauslehdestä
tai julisteesta voi myös taitella
kirjekuoren lahjakortille.
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Muutama
je:

lyhyempi oh

Paperikala
kartonkia
liimaa
rei’ittäjän reikiä

Rei’ittäjän “reiät” ovat kuin kalan
suomuja. Piirrä kala paperille ja laita siihen liimaa sitten päälle rei’ittäjän silppua. Sopii vaikka ongintaleikin suojaverhon koristeeksi.
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Paperinaru
Vielä joskus saa pakettien mukana paperista puotinarua, sillä voi
korvata ohuet ostopaperinarut.
Usein paperinarun/nauhan tilalla voi käyttää myös tavallisesta
paperista tehtyä pitkittäin rytättyä paperia: yksinkertaisesti tee
voimapaperista tai muusta vastaavasta omaa paperinarua kostuttamalla paperin ja kiertämällä sitä
pituussuunnassa. Anna kuivua.

Painettu käärepaperi
leimasimia
myrkytöntä maalia (vesi- ja
peitevärejä)
ohuehkoa paperia (ruskeaa
voimapaperia, puotipaperia,
käytetyn kopiopaperin toinen
puoli…)

Pane lautaselle ohut kerros maalia. Paina leimasimet maaliin
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vaihtaen väriä mielesi mukaan
ja paina kuviot paperille. Tarvittaessa voit ensin maalata koko
paperin vesiväreillä.rei’ittäjän
silppua. Sopii vaikka ongintaleikin suojaverhon koristeeksi.
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Paperimosaiikki
Tarvitset:
Jotain sopivaa päällystettävää, esimerkiksi tarjottimen
Tukevaa kartonkia vaikkapa pakkauksien kyljistä
tai ohutta paperia
Hienoa hiekkapaperia
Myrkyttömiä maaleja
myrkytöntä, väritöntä
lakkaa
sakset, lyijykynän, siveltimiä ja liimaa
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Hankaa päällystettävä pinta hienolla santapaperilla. Pohjusta pinta
tarvittaessa valkoisella maalikerroksella ja anna kuivua. Maalaa
kahteen kertaan värillisellä maalilla
ja anna kuivua täysin. Luonnostele lyijykynällä haluamasi kuvio.
Leikkaa mosaiikkineliöitä
värikkäistä paperista tai
kartongista. Kaikkien palojen ei tietenkään tarvitse olla
neliöitä, vaan voit tehdä epämääräisempiä kulmikkaita palasia,
tai vaikka joitain ehjiä kuvioitakin,
kukkia, lintuja tms. Kasta palat
ohennettuun liimaan ja päällystä
pinta niillä sommitellen värit luonnoksesi mukaan. Jos kartonki on
paksua ja tukevaa voit “saumata”
työn laimentamattomalla liimalla.
Kun työ on kuivunut, sivele pinta
usealla kerroksella ohennettua
PVA-liimaa tai väritöntä lakkaa.
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Sydänkori
Tarvitset:
2 eri väristä paperia,
esim. A4-arkkia
sakset, viivoittimen
ja harpin

Taita paperiarkit neljään osaan, poikittain ja pitkittäin.

Puno kaksi eriväristä palaa yhteen kuvan osoittamalla tavalla.

Avaa pitkittäistaitos ja leikkaa
paperi tätä taitosta pitkin kahtia.

Leikkaa sangaksi paperisuikale
ja liimaa se paikalleen.

rin voi
Vinkki! Tällaisen koesta,

oh
valmistaa myös tu
eksi, tai liimavaikka ovikoriste
tä kankaasta.
vedessä tärkätys

Pyöristä avoimet, lyhyet reunat puoliympyrän kaariksi.
Leikkaa taitetut reunat viideksi yhtä leveäksi, noin 10
cm pitkäksi suikaleeksi.
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Paperimassakukka
Tarvitset:
2 eri väristä paperia,
esim. A4-arkkia
sakset, viivoittimen
ja harpin

Taita paperiarkit neljään osaan,
poikittain ja pitkittäin.
Avaa pitkittäistaitos ja leikkaa paperi
tätä taitosta pitkin kahtia.
Pyöristä avoimet, lyhyet reunat
puoliympyrän kaariksi.
Leikkaa taitetut reunat viideksi
yhtä leveäksi, noin 10 cm pitkäksi
suikaleeksi.
Puno kaksi eriväristä palaa yhteen
kuvan osoittamalla tavalla.
Leikkaa sangaksi paperisuikale ja
liimaa se paikalleen.
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Kartonki ja pahvi
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Ötökät kananmunakennoista ja pahvista
Leikkaa kanamunakennosta kanamunakuppi irti. Liimaa sen
alareunaan kartongista leikatut
jalat. Jalat voi tehdä joko suikaleista tai piirtää kartongille ja leikata irti niin, että jalkaosa peittää
koko kanamunakennon pohjan.
Silloin pohjaan voi liimata vaikkapa palan magneettia, jolloin ötökästä saa jääkaappimagneetin.
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Leikkimökki
Tarvitset:
Hirmuisen määrän huuhdeltuja ja kuivattuja maitotölkkejä tms.
Sahanpurua tai hiekkaa
Paksua kartonkia (väh.
5mm) tai ohutta puulistaa
tm. jäykkää soiroa esim.
kangaspakkojen sisältä
pahvitukia.
Puukon, maalarinteippiä
Sanomalehteä
Maalia ja lakkaa
lakkaa
sakset, lyijykynän, siveltimiä ja liimaa

Tee maitopurkeista “tiiliskiviä”
teippaamalla niiden päädyt suoriksi.
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(Kuvittelen, että ne voisi halutessaan
täyttää hiekalla, sahanpurulla tms.
tukevoittavalla materiaalilla, vaikka
vain tiukkaan sullotulla sanomalehtipaperilla ennen teippaamista,
mutten ole kokeillut.) Tarvitset myös
puolikkaita purkkeja. Tukevuuden
lisäämiseksi voit koota tiilenpuolikkaat katkaisemalla aina yhden
purkin puolivälistä ja toisen parin
sentin päästä pohjasta ja käyttämällä matalampaa palaa kantena,
jolla suljet tiilenpuolikkaan.

tm. tukevalla materiaalilla. Päällystä
mökki laminoimalla pintaan sanomalehteä, maalaa (ja lakkaa), tai jos
sinulla on sopivaa maalia,
maalaa suoraan purkkien
vahapinnalle. Rakenna
katto kangaspakkojen sisuspahveista
(maalaa kattokin).

Lado “tiilistäsi” leikkimökki niin
kuin muurari muuraa tiilitalon. Jos
tölkkisi ovat tyhjiä tai paperitäytteisiä, voit hyvin käyttää laastin
paikalla liimaa ja tukea rakennetta
teipillä. (Mutta jos kokeilet hiekalla
täytettyä rakennetta, tarvitset taatusti järeämpää laastia – joku rakennusalan ammattilainen kannattaa
viimeistään tässä vaiheessa värvätä
rakennustyömaata vahtimaan ja
hyviä neuvoja antamaan…) Tue oven
ja ikkunankamanat paksulla kartongilla, kangaspakkojen sisälevyillä
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Jäätiilet
Tarvitset:
Napakan pakkasen
Tyhjiä mehutai maitotölkkejä
Vettä
Vesiliukoisia myrkyttömiä
värejä, esimerkiksi punajuurien keitinlientä

Täytä tölkit vedellä ja jätä jäätymään.
Kun vesi on jäässä, poista tölkit
jäiden päältä (esim. upottamalla ne
hetkeksi kuumaan veteen ja pullauttamalla jääkimpaleet ulos).
Lado jäätiilistä lyhtyjä pihalle.
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Kauhakuormaaja
Tarvitset:
kolme pestyä ja kuivattua
maitopurkkia
mustaa kartonkia
muutaman samankokoisen
kierrepullonkorkin
maalia
haaraniittejä
siveltimen, askarteluveitsen, sakset ja liimaa
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Leikkaa yksi purkki keskeltä poikki. Sen yläosasta tulee kuormaajan
runko, pohjaosasta hytti. Leikkaa
toisesta purkista yläosa vinosti
kauhaksi. Lopusta leikkaa kauhalle kaksi (x2) kiinnitysaisaa ja neljä
(x2) pyörää (+ 4 “pölykapselia”).
Leikkaa puolitetun purkin yläosan yhteen sivuun maitopurkin
pohjan kokoinen aukko. Hyttiosa
asetetaan siihen pohja ylöspäin.

pyörät haaraniiteillä runko-osaan.
Jos haluat askarrella enemmän, tee
kuormaajan renkaista (kiinnittämisen jälkeen) leveät: liimaa renkaiden
sivuun muutama pullonkorkki ja
niiden päälle toinen kartonkipyörä. Päällystä pyörät mustalla kartongilla. Liimaa pyörien keskelle
“pölykapselit”. Leikkaa ja liimaa
ikkunat mustasta kartongista.

Maalaa kaikki osat: runko, hytti, aisat,
kauha ja pyörät tai “pölykapselit”.
Anna kuivua kunnolla. Paina hyttiosa
runko-osaan leikattuun aukkoon ja
liimaa sivut kiinni. (Voit varmistaa
pysyvyyden molemmin puolin haaraniiteillä. Haaraniitin kiinnitystä
maitopurkin läpi helpottaa, jos ensin
tekee haluttuun kiinnityskohtaan
pienen viillon askarteluveitsellä.)
Kiinnitä kauha aisoihin (kaksinkertaiset aisat kestävät paremmin) haaraniiteillä. Kiinnitä kauhan aisat haaraniiteillä kuormaajaan. Kiinnitä myös
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Lahjapaketit kartonkipakkauksista
Tarvitset:
Tyhjä hapankorppu- tai keksipaketti
Liimaa
Koristeluun voi käyttää vaikka lehtikuvia, pitsä, tapettia ja kartonkia yms.

Avaa paketti varovasti sauman kohdalta ja käännä se nurinpäin. Liimaa
sauma takaisin kiinni. Leikkaa kädensijat. Koristele mieleiseksi. Ruusukekoriste: Leikkaa samansävyisistä
tapeteista ja papereista eri kokoisia
kukkia. Kukat kastellaan liima-vesiseokseen ja annetaan kuivua. Sen
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jälkeen terälehtiä taivutetaan esim.
sukkapuikon avulla kaareviksi. Sen
jälkeen kukat liimataan keskeltä
yhteen, suurimmasta pienimpään.
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Kalapeli
Tarvitset:
talouspaperirulla
narua
pieni eläinhahmo,
jonka voi kiinnittää naruun
nitoja, sakset, tussi, maalia
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Litistä rullan toinen pää ja leikkaa
se kalan pyrstön muotoiseksi. Nido
tai liimaa leikatut reunat yhteen.
Jos käytät liimaa, laita liimauskohta vähäksi aikaa jonkun painon
alle kuivumaan tai käytä apuna
pyykipoikia. Leikkaa sitten kalan
suun muoto. Maalaa kala askartelumaalilla ja anna kuivua. Liimaa
n. 30 cm:n pituinen naru kalan
suun sisäpuolelle kiinni. Kiinnitä
narun toiseen päähän esim. pienempi kala. Piirrä kalalle silmät.
Pelin tarkoitus on saada isoa kalaa
kädessä pitämällä ja heilauttamalla
pienempi kala ison kalan suuhun.
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Kukka WC-paperirullasta
Saat kauniin koristeen WCtai talouspaperirullasta.
Leikkaa rullasta noin 1 cm paksuja
suikaleita. Pujota neulan avulla lanka
läpi suikaleiden toisesta päästä.
Kiristä suikaleet kukan muotoon
tekemällä lankaan tiukka solmu. Pujota kiinnitysnaru yhteen sakaraan.
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Kengännauhojen solmimisharjoitus
Esikouluikäiset voivat harjoitella
kengän nauhojen solmimista tukevasta pahvista (esim.laatikkopahvista) tehdyn leikkikengän avulla.
Valmistetaan suurehko edestä päin
kuvattu leikkikenkä, johon tehdään
reiät nauhojen pujottamista varten.
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Rasioita tikkuaskeista

Tarvitset:
vähintään neljä
tikkuaskia
kartonkia, postikortteja
tms.
haaraniittejä tai lankaa
ja pieniä helmiä
värejä, pensselin, sakset
ja liimaa
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Pienenpienille tavaroille saa säilytysrasian tulitikkuaskeista. Liimaa neljä
askia neliönmuotoisesti yhteen. Niiden keskelle jää siis reikä ja kukin
aski aukeaa eri sivulle. Sitten liimaa
ala- ja yläpuolelle neliönmuotoiset
kartongit ja koristelee myös askien
raapai-supinnat. Laatikoiden vetimiksi kannattaa kiinnittää esim. haaraniitit tai ommella pienet helmet.
Moduleja voi tietenkin liimata
yhteen useampiakin. Silloin
joka väliin ei tarvita kahta kartonkia, mutta
silloin tällöin kannattaa olla yksi, että rakennelma pysyy kasassa.
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Askartele itse
lapsellesi kirja
Kun askartelet kirjan itse, saat
juuri sellaisen tarinan kun haluat
tai lapsi on toivonut. Ihan pienelle
lapselle kirjan voi tehdä aplikoimalla kuvia kangastilkulle, ompelemalla aina kaksi kuvaa vastakkain (ja vähän pehmikettä väliin)
ja kokoamalla näistä pehmeistä
sivuista pienen kirjan – sivuja ei
tarvita montaa, eikä juoneenkaan tarvitse paljoa panostaa.
Hiukan isommalle kirja kootaan
vaikkapa ruskeasta pahvilaatikosta
leikatuista sivuista – liimaa sivuille
lastasi kiinnostavia kuvia tai vaikka kirjaimia (tyyliin yhdelle sivulle
erilaisia a-kirjaimia, seuraavalle
b-kirjaimia jne.). Kirja sidotaan
rei’ittämällä sivujen vasemmat
reunat (joka sivulle yhtä monta
reikää, mahdollisimman samoihin
paikkoihin) ja sitomalla – ei liian
tiukasti – kukin “reikäpino” omalla
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narullaan, joka solmitaan lenkiksi.
Helpommalla pääsee, jos uhraa jonkun vanhan hyödyttömän kirjan tai
vihkosen ja liimaa kuvat sen sivuille.
Tarina kirjoitetaan silloin vaikkapa
toiselta puolelta tyhjille monistuspapereilla ja liimataan nekin kirja
sivuille. Koska kaikki tämä liimailu
paksuntaa kirjaa, kannattaa jokaisen käytetyn sivun jälkeen leikata
pois sivu tai pari, jättäen sidoksen luo 0,5-1 cm “saumanvaraa”.
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Kankaalla päällystetyt
ja kuvioidut kortit
Leikkaa kauniista kankaasta erimuotoisia ja -kokoisia paloja ja liimaa
kartongille vierekkäin ja päällekkäin.
Saat korttiin kolmiulotteisuutta, jos
liimaat ensin tilkun eri kartongille ja
leikkaat sitten oikeaan muotoon ja
sommittelet pälat vasta sitten lopulliseksi kuvaksi korttipohjalle. Tärkeää
on, että liimaat ensin kankaan huolellisesti esim. erikeeperillä ja leikkaat muodon vasta sitten. Myös mm.
villalanka käy hyvin koristeeksi: ota
tippa liimaa sormien väliin, pyörittele liima naruun ja asettele kortille.
Kartonki voi hyvin olla peräisin
jostain kartonkipakkauksesta, jos
peität koko julkisivupuolen ensin
yhden värisellä kankaalla ja teet sen
päälle kuviot toisesta – tai maalaat
kuvan kangasväreillä. Saat helposti
ja edullisesti kortteja joka lähtöön.
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Lehtikotelo
muropaketista
Muropaketista syntyy päällystämällä lehtikotelo.
Päällystä ensin koko kotelo esim. vanhalla julisteella tai lahjapaperilla (kuva- tai
nurja puoli päälle päin, kumpi tuntuu paremmalta). Leikkaa koristeiksi kuvia esim.
lehdistä tai vanhoista kalentereista.
Pieniäkin kauniita kangastilkkuja voi käyttää
koteloiden tai korttien koristeluun kun ensin
liimaa tilkun kartonginpalalle huolellisesti ja leikkaa sitten haluamaansa muotoon.
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Maitopurkkilokerikko
Tarvitset:
neljä maitopurkkia
niintä, matonkudetta,
narua tms.

Leikkaa maitopurkit 10 - 15 cm
korkuisiksi. Maalaa ne päältä ja
sisältä. Rei’itä purkkien reunat
noin 2 cm:n välein. Puno tölkit (niinellä, matonkuteella…)
yhteen esimerkiksi neliöksi.
Päällystä lokerikon ulkoreunat niinellä, matonkuteella

tms.. Jos haluat, valmista lokerikkoon kartongista kansi.
Rei’itä myös kannen reunat
ja puno ne niinellä. Kiinnitä
kansi punomalla lokerikkoon.

rei’ittäjän
kartonkia
peitevärejä, pensselin
ja sakset

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Kuularata
Kuularata kootaan erilaisista tyhjistä hylsyistä ja rullista - ehjistä,
viistotuista ja puolikkaista kouruista. Monta eri reittiä, kulkusia
matkan varrelle ja komea maali
päälle: seinällä on taideteos, jolla voi
leikkiä (mitä kautta kuula kulkee,
kun pudotan sen radalle tästä?).
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Kortteja taululiiduilla
Tarvitset:
noin A4-kokoisen kartongin
erivärisiä taululiituja
suttupaperia
pehmeää paperia
tai vanua
fiksatiivia, värin
kiinnittämiseen

Piirrä jokin yksinkertainen kuva suttupaperiin, leikkaa se aukoksi paperiin.
Väritä kuvan reunat liidulla, ota kartonki alle ja levitä vaikka sormella (tai
palalla pehmeää paperia tai vanua)
kuvan sisään päin (kartongille), niin
että saat aikaan häipyvän väripinnan.
Kiinnitä väri tarvittaessa fiksatiivilla (kannattaa kiinnittää joka
vaiheessa, jos työskentelee taululiiduilla, ne suttaantuvat herkästi, lasten piirustusliiduilla tehtyä
työtä ei tarvitse kiinnittää).

sakset
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Kuularalli
Tarvitset:
konvehtirasian
ja konvehtialusen
värikkäitä papereita
ja liimaa
maalarinteippiä tai kartonkia
vedenpitävän tussin
marmorikuulia tai kuulalaakerin kuulia

Jos konvehtirasiassa on irrallinen
kansi: Leikkaa konvehtirasian kannesta kolme sivua. Päällystä konvehtirasia ja sen kansi halutessasi
värikkäällä paperilla.Numeroi suklaapalojen muoviset ”pesät” haluamallasi pisteytyksellä (esim. 1-20).
Laita pala maalarinteippiä ”pesän”
pohjalle ja kirjoita siihen numero
tai liimaa pohjiin kartonkipyörylöitä, joihin ole kirjoittanut numerot. Laita konvehtirasia lattialle ja
aseta kansi rasiaan sillaksi siten,
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että pujotat kannessa vielä jäljellä oleva syrjän rasian reu-nan ja
sisällä olevan muovisen kennoston
väliin. Vieritä marmorikuulia siltaa
myöten rasiaan. (Suurimmat pisteluvut kannattaa sijoittaa kauimmaksi kannesta.) Kuka saa eniten
pisteitä? Jos konvehtirasiassa on
läppäkansi: Saat kannen pysymään
siltana, jos kiinnität siihen painoja
(kiviä, muttereita…) tai teippaat
kartongin yhdistämään altapäin
kannen reunaa ja laatikon pohjaa.
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Labyrinttipeli
Tarvitset:
matalan laatikon
kartonkia tai pahvia
sakset ja liimaa
marmorikuulia tai
kuulalaakerin kuulia
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Maalaa laatikko askartelumaalilla
sisältä ja ulkoa tai maalaa sisältä
ja päällystä paperilla ulkoa. Leikkaa (aalto)pahvista tai kartongista
muutaman sentin korkuisia väliseiniä. Maalaa ne molemmin puolin
ja liimaa niistä laatikon pohjaan
labyrintti (sitä kannattaa luonnostella paperille, että siihen tulee
riittävästi harhapolkuja ja kuitenkin joku eheä reittikin reunasta
reunaan, tai nurkasta nurkkaan.)
Kuka nopeimmin kuljettaa kuulan, laatikkoa kallistelemalla,
reitin alusta loppuun, on voittaja.
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Kirppupeli
Tarvitset:
tukevan laatikon – vaikka
kenkälaatikon
sakset
askartelumaalia, askarteluhuopaa tai muuta pehmeää ja paksuhkoa kangasta

Jos laatikko on korkea, leikkaa se
matalammaksi (5-10 cm). Maalaa
laatikko tai päällystä se paperilaminoinnilla. Anna kuivua. Liimaa
laatikon pohjalle askarteluhuopa
tai muu pehmeä paksuhko kangas...
Liimaa huopapohjalle kuppeja leikkaa niitä munakoteloista ja
maalaa (eri värisiksi) tai käytä

valmiita kippoja. Pisteytä kupit, jos
haluat. Ohuita pieniä nappeja painetaan reunasta isolla napilla niin,
että ne pomppaavat kuin kirput laatikkoon ja siellä oleviin purkkeihin.

munakoteloita tai muita kuppeja (vaikka tyhjiämeikkipurkkeja)
ohuita nappeja (samankokoisia pienehköjä eri
värejä + jokaiselle pelaajalle 1 isompi litteä nappi)
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Lompakko
Lompakko valmistetaan pestystä
litran tai puolentoista litran kartonkisesta mehu- tai maitotölkistä. Valmistukseen tarvitaan sakset, liimautuvaa tarranauhaa ja kontaktimuovia
sekä halutessa viimeistelyä varten
kanttinauhaa ja liimaa. Leikkaa
juomatölkin toinen leveä sivu irti.
Taita tölkin pohja siten, että sivut
taittuvat jäljellä olevaa leveää sivua
vasten. Leikkaa tölkin kapeat sivut
irti siihen asti, mihin taitoit pohjan.

sivut osu toisiinsa. Päällystä lompakko kontaktimuovilla. Leikkaa pala
tarranauhasta, jonka takapuolella
on tarra, ja liimaa se purkin pohjan alareunaan. Irrota tarranauhan
toisesta puoliskosta teipin suoja ja
sulje lompakko, jolloin tarranauha liimautuu oikeaan paikkaan.

Taita tölkin leveä sivu pohjan päälle
siten, että pohjan ja taitteen väliin
jää n. 1 cm. Leikkaa tölkin leveä pitkä
sivu vähän lompakkoa pidemmäksi.
Leikkaa lompakon sisälle taitetut
kulmat niin, etteivät lompakon
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Lompakko mehupurkista

1

Leikkaa mehupurkin
(tai esim. maitopurkin)
toinen leveä sivu irti.
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2

Taita purkin pohja siten,
että purkin sivut taittuvat jäljellä
olevaa leveää sivua vasten.

4

Taita purkin leveä sivu purkin
pohjan päälle siten, että pohjan
ja taitteen väliin jää n. 1 cm.

3

Leikkaa purkin kapeat sivut irti
siihen asti, mihin taitoit pohjan.

5

Leikkaa purkin leveä pitkä sivu
vähän lompakkoa pidemmäksi.
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Leikkaa pala tarranauhasta,
jonka takapuolella on tarra
ja liimaa se purkin pohjan
alareunaan.

8
6

Leikkaa lompakon sisälle
taitetut kulmat niin, etteivät
lompakon sivutosu toisiinsa.

7

Päällystä lompakko
kontaktimuovilla.
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9

Irrota tarranauhan toisesta
puoliskosta teipin suoja
ja sulje lompakko, jolloin
tarranauha liimautuu
oikeaan paikkaan.
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Kenkälaatikkokamera
Tarvitset:
kenkälaatikon tai muun
tiiviskantiksen laatikon
valotiiviin kuoren
valottamatonta valokuvauspaperia
varustetun pimiön
isohkon laastarin
mustaa maalia
hyvin ohuen neulan
ja teippiä
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Maalaa kenkälaatikko ja sen kansi
(vähintään) sisäpuolelta mustaksi. Maalipinnan tulee olla vahva
ja peittävä. Tee keskelle laatikon
pohjaa pienen pieni reikä, mahdollisimmanpyöreä ja tasainen.
Kiinnitä reiän ulkopuolelle laastari, jonka tyynyosa peittää reiän.
Tarkista, ettei reiästä pääse valoa
sisään. Mene kameralaatikon ja
valokuvapaperilaatikon kanssa
pimeään. Jos käytettävissä on
valokuvauspimiö, hyvä, käytä sitä.
Työskentele täysin pimeässä tilassa värillisen (punaisen) lampun
valossa. Kiinnitä valokuvauspaperi
kenkälaatikon kannen sisäpuolelle mattapinta kanttavasten. Laita
kansi paikoilleen ja teippaa sen
reunat huolellisesti kiinni niin,
ettei laatikkoon pääse tunkeutumaan valoa. Nyt voit palata valoisaan maailmaan, sisälle tai ulos.
Aseta kamerasi kohti kohdetta,
jonka haluat kuvata. Kenkälaatik-

kokamera sopii parhaiten selkeiden, liikkumattomien ja melko
pienten kohteiden kuvaamiseen.
Ota laastari pois muutamaksi
minuutiksi (3-5, riippuen siitä, miten valoisaa on - mitä
enemmän valoa, sitä lyhyempi
valotusaika). Vaihda valokuvapaperi pimeässä huoneessa ja
säilytä myös käytettyjä papereita
pimeässä niille varatussa ja hyvin
suljetussa kuoressa. (Kannattaa
ottaa useita kuvia, jokainen eri
paperille. Kokeile erilaisia valotusaikoja ja kohteita, jotka ovat
erilaisessa valossa.) Kehitä kuvat.
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Taskuteatteri
tulitikkulaatikoista
Tarvitset:
tyhjän tulitikkuaskin
(ison, jos olet aikuinen)
värillistä paperia, kopiopaperia, mainos tai aikakausilehden sivun, palan
kangasta tms.
(värillistä) teippiä

Leikkaa saksilla pois reilu kolmasosa
laatikon kansiosasta, ja toinen pääty
laatikko-osasta. Maalaa sekä kansi
että laatikko. Anna kuivua, ennen
kuin panet ne taas yhteen. Koristele
halutessasi vaikkapa paperimosaiikilla.Leikkaa esirippu värillisestä
paperista (piirrä siihen laskoksia),
tai kankaasta. Kiinnitä esirippu tulitikkulaatikkoon teipillä. Maalaa
kasvot sekä etu- että keskisormesi
sormenpäähän (ei kynnen puolelle).

huopakyniä ja maaleja
sakset ja siveltimen
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Paperinukke
Tarvitset:
kartonkia ja papereita
kenkälaatikon
peitevärejä ja siveltimen
lakkaa
lyijykynän ja sakset

Piirrä nukke palalle kartonkia. <
Harkitse sen asentoa. Kädet suorina
sivulla kevyessä haara-asennossa seisova lyhythiuksinen nukke on helpoin,
mutta asento voi toki olla muunkinlainen. Jos teet nuken perinteiseen
tapaan, mieti mihin kohtiin vaatteet
taaksetaitettavilla liuskoilla kiinnittyvät (olkapäille ainakin) ja huolehdi,
että noille “nipsuille” on tilaa. Leikkaa nukke huolellisesti irti. Maalaa
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

(piirrä, askartele) nukelle kasvot, iho,
hiukset (ja alusvaatteet ja sukat).
Tee nukelle vaatteita seuraavasti:
Jäljennä varovasti lyijykynällä “vaatepaperin” oikealle puolelle nuken ääriviivat. Voit käyttää valmiiksi värillistä
paperia, tai vaikka mainoksessa olevaa
kukkaketoa…
Piirrä sitten itse vaatteen ääriviivat –
vaatteethan eivät, ihan joka paikasta
ainakaan, tai ainakaan kaikki, aivan
nuolemalla seuraa nuken vartalon
muotoja vaan hihat levenevät, helmat
heilahtavat ja housun lahkeet voivat
olla ryntyssä.

siten, että sen puolipitkät hiukset yltävät edestäkin yli hartioiden ja kädet
vartalon eteen kuin balettitanssijan
perusasennossa. Leikkaa nukke irti
mattoveitsellä (tai kenties lehtisahalla)
leikkaa myös käsien ääriviivaa myöten niin, että käsien alle voi pujottaa
vaatteen ja vastaavasti hiusten reunaa myöten noin kasvojen puolivälin
(tai otsatukan) korkeudelle. Tällaisen
nuken vaatteissa ei tarvita mitään
nipsuja, vaan ne pysyvät loistavasti
nuken päällä, kun vaate pujotetaan
varovasti käsien ja hiusten alle.

Väritä ja koristele vaatteet. Kun leikkaat vaatteet irti, jätä niihin pienet
nipukat kiinnikkeiksi – ainakin olkapäille, mutta myös muualle, sellaisiin,
kohtiin, että ne taitettuina todella jäävät nuken taakse (kun taivutat ne nuken taakse vaatteet pysyvät sen yllä).
Hienompi mutta vaikeampi versio:
Tarvitset nukkeen tukevaa kartonkia,
noin 2-3 mm paksua. Piirrä nukke
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Kynäteline
Tarvitset:
vessapaperirullan hylsyn
tukevaa kartonkia
askartelumaalia
sakset, liimaa, siveltimen
kiviä
lakkaa
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Leikkaa kartongista vessapaperirullaan sopiva pohja, jonka ei tarvitse
olla yksinkertaisen pyöreä, vaan vaikka kukka tai tähti (vähän isompi pohja pitää purkin paremmin pystyssä).
Liimaa pohja paikoilleen ja anna liiman kuivua. Maalaa rullan sisäpuoli,
reunat ja pohjakappale askartelumaalilla. Anna kuivua. Peitä rullan ulkopinta liimaamalla siihen vieriviereen
pieniä kiviä. Anna liimauksen kuivua
kunnolla. Kivet ovat luonnostaan kauniita, joten kannattaa jättää ne maalaamatta. Lakkaa pinta, jotta kivien
värisävyt tulevat esiin – ja kivet pysyvät vähän paremmin paikallaankin.
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Eläviä palmupuita
Tarvitset:
Muovisia tai paksua kartonkia olevia kartiorullan
pohjia
maalia

Rullat voit maalata ruskeiksi. Täytä
rulla mullalla ja kylvä tiheästi vehnänsiemenillä – kokeile pysyykö
pystyssä leveä pää ylhäällä vai onko
palmusi kapenevaa mallia. Kylvä
siemenet yläpäähän, kumpi se sitten onkaan. Pane rulla lautaselle tai
pikarista leikatulle pohjalle. Kastele. Muista huoltaa viljelmääsi.

multaa
vehnän tai kauran jyviä
Lautasen tai tarjottimen,
tai muovisesta pikarista
leikatun pohjan
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Kartioenkeli
Tarvitset:
Pahvista kierretyn kartion tai
kartionmuotoisen neulekoneen
lankarullan hylsyn
Paperimassaa (pallon pääksi, tai
suorastaan muotoillun pään)
Kreppipaperia, valkeaa ja kultaa
tai hopeaa tai vaikka vaalean
sinistä (tai pitsiä ja enkelin
väristä maalia)
Tukaksi sopivaa lankaa
tai vanua
Suhteellisen valkoista kartonkia
värejä, värikyniä
(esimerkiksi akvarellikynät)
liimaa
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Kreppipaperin poimuttaminen
sota-ajan tapaan: Leikkaa kreppipaperirullasta noin 4 cm leveä
kaistale. Aseta paperi suorana
pöytää pitkin nauhaksi. Laita
vasen kätesi paperin reunan
päälle niin, että etu- ja keskisormesi väliin jää noin 1,5 cm rako.
Työnnä nyt oikean käden sormella paperin reunoja sisäänpäin
niin, että kreppipaperi jää U:n
muotoiseksi ja reunat laskostuvat vähän. Siirrä etusormen ote
eteenpäin. Painele samalla tavoin
koko reuna.Liimaa pahvikartion

alareunaan ensin suora kreppipaperikaitale ja taita se ja liimaa
kartion alareunan sisälle, jotta
syntyisi huoliteltu alareuna.
Päällystä aaltoilevalla kreppipaperilla koko pahvikartio alhaalta
ylöspäin (aaltoreuna alaspäin).
Etene spiraalimaisesti. Aaltoreunaa saa aina jäädä näkyviin
noin 1,5 cm. Liimaa kreppipaperi
kerroksittain. Päällystä siivet
vastaavasti molemmin puolin
kreppipaperilla.Piirrä silmät ja
suu massapalloon ja kiinnitä
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hiukset liimalla. Kiinnitä pää
ja siivet vartaloon liimalla.
Koristele halutessasi helmillä
tms. Kreppipaperin sijaan voi
käyttää vanhoja vähän rähjäisiä
pitsejä jos ensin maalaa kartion
valkeaksi tai vaikka hopeiseksi.
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“Spreijatut” kuvat
Tarvitset:
Viiran*
hammasharjan
Sormi-, peite-, silkki- tms.
vesiliukoista väriä
Kuvin värin
laimentamiseen
Sinitarraa
Suttupaperia (Esim.
käytettyä kopiopaperia)
Kartonkia tms. mihin kuvia
tehdään

Leikkaa kopiopaperista kuvio ja kiinnitä se (itse tehtyyn)
korttipohjaan sinitarralla.
Aseta kortti viiran alle, kuviopuoli ylöspäin.
Laimenna väriä puoleksi vedellä ja kastele värissä jäykkäharjainen hammasharja.
Koputtele liiat värit purkin
reunaan ja hankaa harjaa seulaan kortin kohdalla. Kortille
leviää utuinen kerros väriä.
Anna värin kuivua ennen
kuin poistat sabluunan.

Jollei sinulla ole viiraa, ajanee vanha
siivilä saman asian. Väriä voi pirskottaa myös rapsuttamalla harjaa
sormella, mutta silloin syntyvä
pisarakoko on hiukan epätasaisempi.

Aiheiksi voit leikata ikkuna-aukkoja, sinivuokkoja, sydämiä tai lintuparven… (Poista lintuja parvesta
eri vaiheissa, jolloin osa linnuista
jää vaaleammaksi. Anna värin
kumminkin kuivua ennen linnun
poistamista, ettei työ tahriinnu.)

* Viira = kehikkoon kiinnitetty
verkkokangas (esim. vanhaa
hyttysverkkoa)
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Munakuppi
Tarvitset:
vessapaperirullan hylsyn
värillisiä papereita – kuvia lehdistä
kartonkia – pakkauksista, keltaista
ja punaista

Leikkaa hylsystä noin 3 cm pituinen
pala ja päällystä se värillisillä papereilla. Liimaa rullan kylkeen kartongista leikattu tipu. Piirrä tipulle
silmät, siipi ja jalat mustalla tussilla
(jalat voit myös taivuttaa metallilangasta ja liimata tipun taa ennen
sen liimaamista munakupin kylkeen. Liimaa kartonkinokka ja pieni
höyhen (tai lankanippu) pyrstöksi.

metallilankaa käämistä
tai kuohujuomapullon korkista
höyheniä (tai haituvaista lankaa)
liimaa, tussin ja sakset
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Tipu
Leikkaa pehmopaperirullasta
kaksi rengasta (toinen vähän
leveämpi). Sekoita liima ja
vesi kulhossa. Revi kangasta
kapeiksi suikaleiksi ja upota
ne reilusti liimaveteen. Purista
liika vesi pois. Kiedo suikaleita
vessapaperirullarenkaan ympärille, niin, että rengas peittyy kauttaaltaan. Oio renkaan
muoto ja anna kuivua. Leikkaa
kartongista tipulle silmät ja suu.

paperin keskustaan jää parin
sentin kohta ehjäksi. Kiharra
suikaleet saksilla varovasti
(samalla tavalla kuin lahjapaperinaruakin kiharretaan). Kiinnitä liimaa apuna käyttäen..

Höyhenet ja ruoho: leikkaa
ohuesta paperista suorakaiteen
muotoinen pala ja leikkaa palan
lyhyistä päistä paperin keskustaan päihin noin puolen sentin
levyisiä suikaleita niin, että

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Lasi ja posliini
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Mosaiikki
Tarvitset:
Mosaiikin pohja (esim.
ruukku, kehys, lautanen)
liimaa (Erikeeper tai kuumaliima)
sakset (mielellään
peltisakset)
cd-levyjä
pieniä ja kevyitä esineitä,
esim. nappeja ja helmiä

1. Leikkaa CD
pieniksi paloiksi saksilla.
Jos cd:n kerrokset irtoavat
toisistaan,
käytä puolta
johon folio jää.
Huomioi että
pinnan muoto
ja kaarevuus
vaikuttavat
palojen kokoon: mitä kaarevampi pinta, sitä pienemmät palat.
2. Liimaa leikkaamasi CD:n
palaset ja muut materiaalit valitsemaasi pohjaan.

-

tehdä mosaiikis

at
Vinkki! Jos halu sin ääriviiva sijoit-

3. Käyttäessäsi kuumaliimaa levitä liima pohjaan ja liimaa pala paikalleen.
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Maustepurkit
Tarvitset:
tyhjiä lasisia lastenruokapurkkeja
maalia ja pensselin tai
kangasta ja liimaa
paperia ja liimalakkaa tai
tarralappuja
kynän

Vanhoja lastenruokapurkkeja voi
käyttää mainiosti maustepurkkeina – ihan sellaisenaan. Yhtenäistä
tyyliä kaipaava hankkii maalia ja
maalaa kannet yhtenäisiksi. Tai
päällystää kannet kankaalla (ks.
liimatekniikka). Kirjoittaa (tarra)
lapuille mausteiden nimet ja länttää
lapun purkin kylkeen. Jollei se lappu
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ole tarra, laittaa lapun alle liimalakkaa - ja vetää päälle (liima)lakan,
ettei teksti pääse irtoamaan. (Lakan
puutteessa tietty kontaktimuovikin käy, mutta sen reunat tuppaavat tuhraantumaan ajan oloon.)

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Mukin
ja tuikun aluset
Tarvitset:
Käytettyjä cd-levyjä
Vanhoja keraamisia astioita kuten lautasia, seinälaattoja ja kaakeleita
Vahvaa kangasta tai kangaspussi (myös muutama
paksu sanomalehti käy)
Vasara ja suojalasit
Yleisliimaa / Puuliimaa
Muovikippoja mosaiikkipaloja varten
Laattapihdit laattojen reunojen murskaamiseen ja
muotoiluun (ei välttämät)
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Nämä veikeät mukinaluset syntyvät mosaiikkitekniikalla. Mosaiikkimainen työskentely on pintojen
täyttämistä ja sommittelua pienillä
palasilla. Vanhat käytetyt astiat,
kuten lautaset, ovat hyviä vaihtoehtoja keraamisille laatoille. Rikkinäisiä, mutta tähän tarkoitukseen
käyttökelpoisia astioita voi löytää
Kierrätyskeskuksen ilmaisosastolta.
Astioista on vaikea saada tasaisia
paloja, mutta joskus rosoisuus ja
epäsäännöllisyys ovat hyviä tehokeinoja. Keraamisia laattoja myyvistä
liikkeistä kannattaa myös käydä kysymässä rikkimenneitä tai valikoimasta
poistuneita laattoja pilkkahintaan.
1. Valitse mieleisesi keraamiset lautaset, seinälaatat ja kaakelit. Katso, että
ne ovat suunnilleen saman paksuisia.
2. Asettele laatat yksitellen kangaspussin, paksun kankaan tai sanomalehden sisään ja vasaroi päältä. Näin
saat aikaiseksi erikokoisia mosaiik-

kipaloja, jotka voit jaotella värien
mukaan muovikippoihin. Päätä
itse minkä kokoisia paloja haluat
työssäsi käyttää. Mitä enemmän
vasaroit, sitä pienempiä paloja syntyy! Vaikka lautaset ja laatat ovatkin
käärittynä kankaaseen tai sanomalehteen, saattaa vasaroidessa laatoista lentää pieniä paloja. Sen takia
onkin tärkeää käyttää suojalaseja!

nurjalla puolella riittää. Työstäminen
on hyvä aloittaa rajaamalla sisä- ja
ulkokehän reuna. Tämän jälkeen on
helppo täyttää keskelle jäävä osuus
haluamistaan paloista. Tässä työvaiheessa voit käyttää laattapihtejä reunojen muotoiluun, jos haluat todella
tarkan lopputuloksen. Mutta tämä ei
ole välttämätöntä, oikeanlaiset palat
löytyvät kyllä sattumanvaraisestikin!

3. Kun mosaiikkipaloja on vasaroituna tarpeeksi ja lajiteltuna kippoihin,
on aika aloittaa itse mosaiikin teko.
Liimaa cd-levyn hohtava pinta täyteen
paloja, siten, että palojen väliin jää
1-3 mm rako. Vältä käyttämästä liikaa
liimaa, ohut kerros mosaiikkipalan

4. Anna työn kuivua rauhassa yön yli.
Saumausta tämä työ ei tarvitse, sillä
cd:n valossa välkehtivä pinta sopii
hyvin työn visuaaliseen ilmeeseen.
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Päällystetyt lasipurkit
Vanhoista hillopurkeista tai nuhraantuneista
laseista saa hienoja säilytysastioita tai kynttilänjalkoja
päällystämällä ne uudellen. Levitä lasipurkin pintaan
kerros liimaa (erikeeper), jota on ohennettu vedellä.
Taputtele sienellä tai pensselillä lautasliina kiinni
purkin liimattuun pintaan. Anna kuivua.
Laita tarvittaessa toinen kerros liimaa kuvan päälle.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Tuikkulyhdyt lasipurkeista
Lasipurkista saa kauniin
n, kun...
kynttilälyhdy
“Maalaa” sen servietillä, silkkipaperilla tai
ohuella kankaalla. Sekoita liimaa ja vettä keskenään
(ohje) ja maalaa servietti tai kangassuikale purkinkylkeen pensselin avulla. Kun purkki on kuivunut voit
lakata sen, jolloin lyhty kestää myös vettä.
Kiertää suun ympärille rautalangan josta
riippuu vaikkapa metallilangasta väännettyjä kuvioita,
helmiä, lasinappeja tai lasinsirpaleita.

Liimaa sen ympärille pitsinpätkän.
Täyttää sen puoliväliin vedellä, kirkkaalla tai värjätyllä (mikä tahansa vesiliukoinen väri käy) – tuikkukynttilät kelluvat.
Laittaa isoon purkkiin noin kolmanneksen
hiekkaa, lasinsiruja, suolaa tai sokeria, tai ulkona lunta,
ja pystyttää siihen kynttilän. Virkata tai neuloa purkin
ympärille vyötteen paperilangasta, kuparilangasta tms.

Kiertää sen ympärille palan kanaverkkoa,
jonka koristelee helmin, tai vaikka paperimassalla.
Maalaa sen lasimaaleilla
Liimaa sen kylkeen hiekkakuvioita (ja lakkaa
sitten).
Liimaa sen kylkeen vaikkapa palapeliliimalla lasinsirpaleita – väleihin voi laittaa saumauslaastia tai jättää silleen. (lasin ja posliinin sirpaleista)
Laittaa vain rautalangasta silmukan purkin kaulan ympärille ja ripustaa sen sellaisenaan roikkumaan vaikkapa pihapensaaseen.
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Särönneet juomalasit tuikuiksi
Hiukan halkeilleet tai reunoilleen ikäviä teräviä
kolosia saaneet juomalasit toimivat tuikkulyhtyinä ihan sellaisenaankin. (Myös tässä toimii
paljouden periaate – yksi ei välttämättä näytä
kummemmalta, mutta liuta säihkyviä laseja
tuikut sisällään on taatusti näyttävää, vaikka
lasit eivät niin ehjiä olisikaan – itse asiassa säröissä valo juuri taittuu ja kimmeltää….)
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Pulloista tehdyt
roikkuvat tuikunsijat
Poista tyhjistä viinipulloista pohjat. (Helpommin
sanottu kuin tehty, jollei omista järeitä työkaluja, mutta voit kokeilla vaikka laittaa lasipullon
pohjalle jonkin verran kylmää vettä ja sen ympärille vesirajan kohtaan steariiniin kastellun
puuvillalangan, jonka sytytät tuleen – pullon
pitäisi ainakin teoriassa napsahtaa poikki langan
kohdasta lämpötila eroista johtuvien jännitteiden
tähden… voit myös koettaa löytää jonkun verstaan, missä pohjat sahataan pois.) Ota ohuehkoa
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rautalankaa niin pitkä pätkä, että siitä riittää
kiertää harva spiraali tuikun aluseksi ja jatkaa
vielä tehden ainakin yhden lenkin pullon hartioiden alle, niin että tuikku jää noin pullon
keskikohdalle tai hieman alemmaksi. Näppärä
keino lankakierteen tekemiseksi voi olla kiertää
lanka pitkin pullon ulkopintaa kierteeksi. Taita
pullon suusta ulos tulevan rautalangan toiseen
päähän koukku, josta koko komeus ripustetaan.
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Kynttilänjalka
Mikä tahansa palamaton astia käy kynttilänjalaksi kun sen täyttää hiekalla, soralla, lumella
(pakkasessa), suolalla, sokerilla, lasinsiruilla
tai muulla palamattomalla jauheella tai rouheella johon voi pystyttää kynttilän. Tai jos
sinne vuolee lastuja kynttilänjämistä ja pystyttää keskelle sulalla steariinilla jäykäksi
“tärkätyn” sydänlangan tai tuohuksen. Ei kannata hyljeksiä kolhiintuneitakaan astioita.
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Ikkunakoriste lasinsiruista
Ulkoa kerätyistä lasinsiruista, metallilangasta
ja oksista voi koota himmeleitä ikkunaan välkkymään (kannattaa hioa jollain teräviä särmiä).
Rannalta löytää usein valmiiksi hioutuneita
lasinpaloja. Metallilangan voi taivutella vaikkapa profiilikuvan muotoon ja ripustella erivärisiä
sirpaleita silmän suun ja hiusten kohdalle.
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Lampunvarjostin
Tarvitset:
Varjostimen kehikon, jossa
on suhteellisen tiheässä
lankoja
Taipuisaa muttei ihan
ohutta metallilankaa,
Lasinsiruja, joita joko meri
tai ihminen on hionut sen
verran, ettei niissä satuta
käsiään.
Hiomisen voi hoitaa joko
palalla vesihiomapaperia tai laittamalla sirut
kammelliseen purkkiin
veden ja hiekan/soran
kera ja ravistelemalla
riittävästi. (Jos jollakulla
on korukivien hiomiseen
tarkoitettu mylly, se auttaa
asiaa, ei niitä kauaa tarvitse kuluttaa.)
Paljon aikaa ja kärsivällisyyttä
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Kiedo varjostimen ala reunaan muutama (5-6-) kerros metallilankaa
noin 0,5 -1cm:n päähän toisistaan.
Pyöräytä lanka jokaisen pienon
ympärille kerran tai pari. Pujottele
niiden väliin lasinsiruja vuorotellen

yli alle, kuin palttinasidosta kutoisit. Kun kerros on valmis, lisää
lankoja ja taas sirpaleita, kunnes
et enää saa sirpaleita mahtumaan.
Kudo loppuun pelkällä langalla.
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Kangas
ja vaatteet

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Villaiset kynäkotelot
Työvaiheet:

Tarvitset:
Paksua kartonkirullaa
Villasukkia
Parsinneuloja ja kestävää
lankaa (ompelulankaa
paksumpaa, esimerkiksi
kirjontalankaa)
Nappeja, helmiä, nauhoja
ja pitsiä (ei välttämättömiä)
Sakset

Tarvitset vain paksua ja tukevaa pahvista pakkausrullaa ja parittoman
varrellisen villasukan. Näistä elementeistä saat pienen näpertämisen
jälkeen kauniin ja villaisen kynäkotelon somistamaan työpöytääsi.
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Sahaa paksusta kartonkirullasta noin 10 cm pituinen pala.
Seuraavaksi etsi käsiisi varrellinen villasukka. On tärkeää, että
vartta on tarpeeksi peittämään
koko rulla. Sommittele villasukka
rullan ympärille ja päätä minkä
kohdan sukasta haluat näkyviin.
Leikkaa tarvittaessa sukan avonaista
päätä lyhyemmäksi. Ota parsinneulalla ja langalla silmukat talteen, jotta sukka ei ala purkautumaan. Kiristä
silmukat yhteen ja solmi langan päät
niin että varsi sulkeutuu tiiviisti.
Seuraavaksi leikkaa villasukan toinen pää auki. Työnnä pahvirulla sisään, niin että äsken tekemäsi umpinainen pää asettuu kotelon pohjaksi.
Taita avonainen villasukka kotelon
sisään ns. sisäpussiksi, niin että
pahvinen rulla peittyy kokonaan.
Leikkaa villasukan päätä auki, niin
että sisäpussi on oikean kokoinen.
Tämän jälkeen poimi silmukat taas

parsinneulan ja langan
avulla talteen ja kiristä
samaan tapaan myös tämä
pää. Taita pussi sisälle ja
näin sinulla on valmis
villainen kynäkotelo.
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Kravattikaulakoru
Valitse koruun ohuesta kankaasta tehty kravatti, esim. silkki tai satiini.
Avaa kravatin sauma ratkojalla. Irrota sen jälkeen
tukikappale. Silitä kangas tasaiseksi ja leikkaa saman levyiseksi. (Huom. leveys riippuu sisään pujotettavan helmen halkaisijasta.) Kravatin leveys tulee olla muutaman millin leveämpi kuin helmen,
jotta sen saa helposti pujotettua kravatin sisään.
Kun olet leikannut kravatin saman levyiseksi, taita se kahtia ja ompele toinen pää ja pitkä sivu noin 1 cm:n päästä reunasta. Käännä
työ pitkän neulepuikon avulla. Nyt voit alkaa
pujottelemaan helmiä kravatin sisään.

4. Tee solmu matonkuteesta ja kuljeta sitä koko ajan mukana.
Kun kravatti on täynnä, ompele päät käsin
yhteen mahdollisimman siististi. Voit ommella saumakohtaan myös jonkin koristeen, esim. napin, niin sauma jää piiloon.

Voit tehdä nauhaa usealla eri tavalla:
1. Tee esim. matonkuteesta tai muusta nauhasta solmu aina helmien väliin
2. Pujota isoreikäinen helmi sisään tulevien helmien väliin
3. Tee kravatista solmu helmien väliin (tämä
lyhentää korun pituutta huomattavasti joten älä tee solmua joka väliin vaan käytä
esim. helmeä tai matonkudetta välillä.
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Pussukka
huovutetusta
villapaidasta
Saat helposti ommeltavaa marteiaalia huovuttamalla huonokuntoisen villapaidan.
Huovuttuakseen se on pestävä korkeassa lämpötilassa (vähintään 60 astetta) kerran tai
useammin. Paidan ei tarvitse olla 100% villaa.
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Pieni laukku villapaidasta

Suojapussi kannykalle tai digikameralle

1. Leikkaa sopiva pala huopuneen villapaidan hartioista.
2. Ompele alareuna kiinni.
3. Ompele nappi.
4. Tee lenkki villalangasta: pista lanka huovasta lapi ja tee solmu pussin sisapuolelle.

1. Leikkaa sopiva pala hihansuusta.
2. Ompele toinen pääty kiinni.
3. Ompele nappi.
4. Tee lenkki villalangasta: pista lanka huovasta lapi ja tee solmu pussin sisapuolelle.
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Keppihevonen
Villasukasta tulee hyvä keppihevonen. Pienimmät lapset liimaavat silmät tilkuista, isommat
kiinnittävät silmät ja muut yksityiskohdat ompelemalla. Vanhasta harjanvarresta, remontista ylijääneestä rimasta tai metsästä löydetystä
kuolleesta vesasta saa tarvittavan kepin. Pää
kiinnitetään keppiin solmimalla pään sisään
työnnetyn kepin ja sukansuun ympärille tiukka naru. Ohjaksiksi voi pujottaa narun suun
kohdalta turvan läpi. Ja jos hevoset ovat liian
vieraita ja tylsiä, mikäänhän ei kiellä pientä
velhon oppipoikaa lentämästä lohikäärmeellä.
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Farkkukassi
Tarvitset:
Vanhat, haaroista ehjät
farkut
notkean kangasvyön
Ompelukoneen tai neulan
ja lankaa
Sakset
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Käännä farkut nurin ja leikkaa niistä pois molemmat lahkeet vajaan
kymmenen sentin päästä takamuksesta. Ompele ompelukoneella (tai
käsin) lahkeiden aukot umpeen
parin sentin saumanvaralla. Huolittele saumanvarat.
Käännä kassi oikeinpäin ja pujota puuvillavyö vyötärölenkkeihin
kädensijaksi ja solmi sen päät yhteen.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Hedelmäpussi
Tarvitset:
Valoverhoa, palakuminauhaa, ompelukone/lankaa
ja neula

Leikkaa vanhasta valoverhosta noin
50cmx30cm kokoinen pala. Ompele
toiseen reunaan taite. Taita kangas
pituussuunnassa puoliksi ja ompele
sivu- ja alareunat. Kiinnitä samalla
sivureunaan noin 3cm:n päähän
yläpäärmeestä kuminauhalenkki.
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Silpputopattu materiaali
Tarvitset:
Kangassilppua, langanpätkiä, saumurin leikkuujätettä, yms. pientä kangasmuhjua.
Kirkasta pehmeää muovia
pakkausten päältä tai kirkkaista muovikasseista tms.
Vinonauhanpätkiä tai kangassuikaleita reunoihin
Jos tarvitset vetoketjun tai
tarranauhan työhösi – mitä
sitten teetkin – saat sen
varmasti purkamalla jostain vanhasta vaatteesta.
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Vihoviimeisen pienen kangassilpun voi myös ommella tukevammaksi materiaaliksi kahden kirkkaan muovin väliin.
Asettele tilkut ja silput kahden
muovin väliin. Tikkaa ompelukoneella ristiin-rastiin koko pinon läpi
(muovin päälläompelua helpottaa
tilkka ompelukoneöljyä paininjalan
alla). Pitkähkö pistonpituus auttaa ehkäisemään muovin repeilyä.
Leikkaa tästä muovilevystä osat, mitä
sitten teetkin, istuma-alusen, “kulttuuripussin”... Huolittele avoimiksi
jäävät reunat kangassuikaleilla.
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kuva: HSY:n jätehuolto

Tuunattu T-paita
T-paidan tuunauksessa vanha likaantunut tai
reikiintynyt paita voidaan uudistaa yksinkertaisesti kiinnittämällä siihen käsin tai ompelukoneelle toisesta vanhasta paidasta tai muusta kankaasta leikattu kuva. Leikattu kuva
kannattaa huolitella siksakilla tai saumurilla
ennen kiinnitystä. Kiinnitä kuva suoraompeleella
tai pistoilla paitaan. Halutessasi voit koristella
kuvan vielä pitsireunalla ja pienillä napeilla.
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Eväspussi tai pussi retkiastioille
Tarvitset:
vanhat housut
Sakset ja ompelukoneen
tai neulan ja lankaa
Nyörinpätkä, noin 80 (140)
cm
Nappeja, tilkkuja, kangasvärejä, vinonauhaa (voi
leikata nurkittain (45°)
vinoon mistä tahansa neliskanttisesta kankaasta)
Jos tarvitset vetoketjun tai
tarranauhan työhösi – mitä
sitten teetkin – saat sen
varmasti purkamalla jostain vanhasta vaatteesta.
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Leikkaa lahkeesta noin
30 x 40 cm pätkä.
Taita yläreunasta parin sentin
käännös ja ompele se kujaksi.
Jätä aukko nyörin pujottamiseksi.
Pujota nyöri kujaan ja solmi päät yhteen. Älä kumminkaan kiristä vielä.

muovipussilla tai käsittelet sen liimalakalla, se toimii hyvin myös uimavarusteiden pussina tai kenkäpussina.

Jos haluat pussin pysyvän hyvin
kiinni ilman solmujakin, pujota
nyöri kujaan kahteen kertaan.
Kun sitten kiristät pussin suun kiinni
vain toisesta kierroksesta, toinen jää
tukevasti pitämään suuta ummessa.
Pussin pohjaa varten leikkaa
housuista toinen pala, noin
1,5 - 2 senttiä suurempi ympyrä kuin lahkeen läpimitta.
Käännä lahkeenpätkä nurin ja
neulaa palat yhteen niin, että ommeltuasi saumavara jää sisään.
Tai jos se jää ulos kanttaa se värikkäällä vinonauhalla Koristele pussisi
tilkuilla (aplikoimalla), napeilla tai
kangasväreillä. Jos vuoraat pussin
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Patalaput tilkuista
Ompele kaksi kangasneliötä yhteen
kolmesta reunasta. Käännä ommeltu
puoli sisäpuolelle. Täytä, joko vanhoilla ylijäämä kangaspaloilla (neliöillä) tai muulla lämpöä eristävällä
täytteellä. Taita avoimen reunan
saumanvarat sisään ja ompele viimeinenkin reuna kiinni. Lisää lenkki
kulmaan ja ompele vielä päälle
kuvioita, jotta täyte pysyy paikallaan.
Yksiväriseen patalappuun voi maalata kuvioita kangasväreillä, kirjoa
tai aplikoida siihen kuvioita. Ripustuslenkin voi tehdä myös vinonauhasta jolla voi kantata koko lapun.
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Patalappu farkuista
ja vanuneesta villapaidasta
Tarvitset:
farkkukangasta
vanunutta villapaitaa
ompelukoneen ja lankaa
sakset
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Ota käytöstä poistamasi farkut ja
leikkaa sääriosasta hiukan suorakaiteen muotoinen kappale, jonka
sisään laitat pyykissä vanuttamastasi
vanhasta villapaidasta leikatun sopivankokoisen palasen. Sen jälkeen
ompele sivut kiinni ja laita nurkkaan
renksu. Nyt sinulla on käytössäsi
hyvä ja lämpöä eristävä patalappu,
jonka päälle voit tikata koneella
joko ruutuja tai vaikka sydämen.
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Helisevät nilkkarenkaat
Tarvitset:
Palan huopaa tai muuta
huonosti rispaantuvaa kangasta
Palan tarranauhaa
Tavallisen silmäneulan ja
ompelulankaa
Suurisilmäisen neulan ja
puuvillalankaa
Kangasta
Liimaa
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Leikkaa huovasta tai vastaavasta
kankaasta (ei sen ole tarpeen olla
huonosti rispaantuvaa jos olet
ahkera ja päärmäät sen tai ompelet kaksinkertaiseksi) kaitale, joka
on 2-6 senttiä leveä ja sen mittainen, että yltää nilkan ympärille +
hiukan reilu tarranauhan leveys.
Kiinnitä (ompele) pala tarranauhaa
kaitaleen päihin (eri puolille).

tai muu helisevä koriste. (langat
saavat siis olla sen verran pitkiä,
että niitä riittää hiukan taitellakin
korkin sisällä - pysyvyys paranee.)

Pujota suurisilmäisellä neulalla
puuvillalangan pätkiä kaitaleen
läpi parin sentin päähän toisistaan
kapean kaitaleen alareunaan tai
leveän kaitaleen yläreunaan. Jos
pidät kirjomisesta kirjo ne osaksi
jotain kuviota – ainakin jos nauhasi
on kapea. Laita solmu langan päähän nurjalle puolella ja solmi toinen
solmu langan tyvelle työn oikealle
puolelle. Kiinnitä liimalla (ja liimaan
kastellilla kankaan palalla) kunkin
langan päähän korkki, simpukka
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Pensselin
tai mustekynän pyyhin
Kun olin pieni, ﬂanellitilkuista tehtiin mustekynän pyyhkimiä – kauniita. Leikattiin
pyöreitä ﬂanellitilkkuja, ommeltiin reunat pykäpistoilla ympäri ja koottiin parilla pistolla
keskeltä nipuksi ja napit molemmin puolin
auttamassa siistien solmujen teossa. Samanlaisia varmaan vieläkin voisi käyttää moni kynän
tai pensselin käyttäjä, tarkan työn tekijä.
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Muovipussien säilytyspussukka
Tarvitset:
housunlahkeen
kuminauhaa
(nyöriä)
sakset, ompelukoneen ja
lankaa (tai neulan ja lankaa)
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Leikkaa vanhoista housuista lahje ja käännä sen leikatut päät kuminauhakujiksi
(muista jättää rako pujottamista varten). Pujota kujiin kuminauhat niin,
että keskeen jää sopiva aukko, josta
voit laittaa muovipussit housunlahjeputkeen säilytykseen tulevaa uutta
käyttöä varten, yläpäästä täytät,
alapäästä vedät pusseja käyttöön.
(halutessasi ompele (käsin) umpeen
kuminauhan pujotusta varten jättämäsi aukot kuminauhakujien saumoissa. Lisää työhön renksu, josta
voit ripustaa pussukan sopivaan
paikkaan roikkumaan. (Yläreunan
kuminauha voi olla niin pitkä, että
siitä riittää ripustamiseenkin.)
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Sukkavälly
Kokoa pannunlapuista tai sukista ja lapasista
välly yksinkertaisesti ompelemalla niitä yhteen!
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Tilkkumaalaus
Tarvitset:
Pohjakankaaksi palan vanhaa lakanaa, pyyheliinan
tms.
Langanpätkiä, saumurin,
leikkuujätettä tai muuta
tekstiilimuhjua, pientä kangassilppua.

Peitä muhju tyllillä tai muulla harsolla ja kiinnitä nuppineuloin. Jos
mahdollista, pingota työ ompelukehykseen. Ompele koneella tyllin yli,
kunnes silput pysyvät paikoillaan.
Suunnittele ompelu esim. kuvioiden
muotoja vahvistavaksi. Ompeleita
tarvitaan todella runsaasti! Kehystä,
tee kortti tai käytä koristetekstiilin tai vaatteen osana. Tarkempia
ohjeita koneparsintatekniikasta
lienee ompelukoneen ohjekirjassa.

Tylliä, harvaa valoverhoa
tms. suhteellisen ohutta ja
isosilmäistä harsoa.
Koneompelu- tai konekirjontalankoja – tai vaan
tavallista ompelulankaa.
OmpelukoneenAsettele
pohjakankaalle mieleiseesi
järjestykseen silppuja ja
langanpätkiä.
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Räsyryijy
Tarvitset:

Tukevaa kangasta pohjaksi,
esim. juutti-, markiisikangas tai vanhoista farkunlahkeista ommeltu pohja
sopii hyvin.
Kangastilkkuja – joko
kaitaleita esim. 4x10cm tai
kolmioksi taitettuja 10 x 10
cm neliöitä.
ompelukoneen ja –lankaa
ja sakset
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Huolittele pohjakangas haluamallasi tavalla - käänteellä, päärmeellä
tai erillisestä kankaasta leikatulla
reunuksella. Asettele tilkkurivi
pohjakankaan vasempaan reunaan
(joka valmiissa työssä on todennäköisimmin alareuna) allekkain.
Voit ommella tilkut pohjaan myös
alhaalta ylös tai spiraalimaisesti.
Voit taittaa tilkut pitkittäin kaksintai kolminkerroin ja/tai asetella ne
osittain päällekkäin, limittäin. (Kääri
loppukangas rullalle ompelukoneen
sisälle, niin se ei ole tiellä.) Ompele
tilkut pohjakankaaseen suoralla
ompeleella tilkkujen puolivälin
kohdalta. (Käytännössä asettelet
tilkut ompelun edetessä, mutta
ennakkoasettelusta on iloksi, jos
joudut miettimään värisommittelua.)

Taita ommellut tilkut vasemmalle (tai alas, jos teet ryijyä jossa on
suunta alas)ja asettele uusi rivi
tilkkuja viereen, lähelle edellistä
riviä. Mitä lähemmäksi tilkut laitat,
sitä tiheämmän maton tai ryijyn
saat. Jatka näin rivi kerrallaan oikeaan/yläreunaan asti. Ryijy tarvitsee kujan ripustusrimalle, joten älä
ompele ryijyssä hapsuja ihan ylös
saakka vaan jätä 5-8 cm paljaaksi.
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Lanka
ja matonkude
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Matonkudekoru

Tarvitset:

matonkudetta
helmiä ja nappeja
lankaa ja neula

Leikkaa vanhasta T-paidasta matonkudetta (kts. matonkuteen
leikkaaminen) Pujottele taiteltua
matonkudetta noin 2-3cm:n levyiseksi nauhaksi lankaan ja sujauta väliin nappeja, helmiä ym.
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Lampunvarjostin
narusta
Ota lampunvarjostimen kehikko jossa on tiheässä pienoja, ja päällystä se kiertämällä narua, tai
vaikka muovipintaista sähköjohtoa, jokaisen
pienan ympärille (aina samaan suuntaan).
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Pajurunkoinen tähti

Tarvitset:
Muutaman pajunoksan
Lankaa tai metallilankaa
sitomiseen
Paperinarua, (kapeaa) pitsiä, lankaa, matonkudetta...
Hopea- tai kultamaalia
(spraytä), vannespraytä

Asettele pajunoksat tähden muotoon
ja sido tähtikehikko sopivista kohdista kiinni, niin että muoto säilyy. Laita
tähden päälle paperinarua tai muuta
lankaa niin kuin taiteellista silmääsi
miellyttää. Maalaa tähti molemmin
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puolin spraymaalilla.
Kiinnitä ripustuslenkki.
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Pyöreä tupsu
Tarvitset:
kartonkia
vaikka kauraryynipaketin
kyljestä
juomalasin (tai viilipurkin tai harpin…)
kynän ja sakset
(villa)lankaa
parsinneulan
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Piirrä (juomalasin
avulla) kartongille
kaksi ympyrää. Mitä
suurempia ympyrät ovat, sitä
isomman tupsun saat tehtyä.
Leikkaa pyörylät irti ja piirrä
kumpaankin keskelle pienempi ympyrä, jonka leikkaat irti.
Mitä suurempi reikä, sitä tuuheamman tupsun saat tehtyä.
Tupsun hapsujen pituus on niin
suuri kun leikkaamasi kartonkidonitsin pahvin leveys.

Laita pyöreät palat vastakkain ja
kierrä reiän kautta villalankaa niiden
ympärille, kunnes keskusta täyttyy. Leikkaa varovasti langat poikki
ympyrän ulkoreunaa pitkin. Kiepauta lanka kartonginpalojen väliin
ja solmi tiukasti kiinni. Voit myös
työntää parsinneulalla solmeilulangan muutaman kerran lankanipun
läpi, niin pysyvät kenties hiukan
paremmin paikoilaan. Jos tupsusi
on pallo, leikkaa sidontalangan
päät tupsun hapsujen mittaisiksi.
Jos tarkoituksesi on ripustaa tupsu
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kuuseen tai pipoon sidontalankaa
voi käyttää myös ripustamiseen tai
tässä vaiheessa voi pahvien väliin
pujottaa punotun nyörin tupsun
ympärille. Poista kartongin palat ja
tupsu on siistimistä vaille valmis.
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Riippuva lankatonttu
tai -peikko
Tarvitset:
Metallisen helan pyöreän
tai puolipyöreän (esim.
vanhan laukun soljista)
(Villa)lankaa
(liimaa)
(rautalankaa ja pienen (punaisen) puuhelmen)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa langoista mieleisesi mittaisia pätkiä parraksi. Jos teet joulutontun, parta lienee valkea tai harmaa,
jos teet maahisen tai peikon parta
voinee olla minkä värinen vain,
riippuu siitä millaisesta peikosta
on kyse. Lopullinen parran pituus
on jonkun verran lyhyempi kuin
puolet pätkiesi pituudesta. Jos
haluat tehdä lyhytpartaisen olennon, kiinnitä partahapsujen solmut
pienillä liimatipoilla. Solmi partahapsuja renkaaseen tiiviisti reilut
puolet renkaan ympärysmitasta
(tai jos renkaasi onkin D-kirjaimen
muotoinen, koko kaarevan osan
matkalta). Kiinnitä samalla tavalla
pidempiä – tai lyhyempiä – lankoja

myssyksi niin paljon kuin saat renkaan ympärille mahtumaan. Solmi
langalla yhteen myssyhapsujen
päät ja tee samalla ripustuslenkki.
Halutessasi voit vielä taitella
tontulle silmälasit ja niiden väliin nenän pujottamalla helmen
metallilankaan ennen sen kääntämistä silmälasien muotoon.
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Tupsukranssi
Tarvitset:
ylijääneitä (villa)lankoja.
jäykähköä metallilankaa tai
muu ohut kranssin rungoksi sopiva asia
puuhelmiä, kuivattuja
ruusun tai pihlajan marjoja
tms. koristetta
sakset

Kierrä (villa)lankaa kämmenen
ympärille paksuksi vyyhdiksi.
Leikkaa lankavyyhti saksilla
yhdestä kohtaa poikki.
Taita lankanippu rautalangan
ympärille ja sido se tupsuksi kiertämällä lankaa juureen rautalangan viereen.
Tee useita tupsuja ja kiinnitä ne
rautalankaan lomittain.
Täytä koko rautalanka tupsuilla.
Koristele pehmeä kranssi puuhelmillä tai kuivatuilla marjoilla.
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Verkkopohjaan
solmittu matto
Tarvitset:
Vanhaa, käytöstä poistettua liukuesteverkkoa.
Matonkuteesta leikattuja
suikaleita, pituus noin 20
cm, leveys 1-2 cm

Sommittele värit. Pujota suikaleet
verkkopohjaan ja solmi kerran tai
kahdesti (merimiessolmu) tai tee
ryijysolmu. Solmi pohja täyteen
suikaleita. Voit myös virkata matonkuteen verkkoon ketjusilmukoilla,
“ommella” vaikkapa ristipistoja verkkopohjalle matonkuteella tai vain
pujotella kudetta pohjan rei’istä.

hyvin ison virkkuukoukun
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Muovi
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Seinäpöllö
Tarvitset:
Eineskeittopurkki pestynä
Vanhat sormikkaat tai lapaset (lasten koot toimivat
erityisen hyvin)
Kangastilkkuja, muovikippoja, paperia tai kartonkia
Sakset, liimaa ja siveltimiä
Pieniä nappeja silmiksi

Kerää eineskeittopurkit talteen ja
askartele niistä näyttävä seinäpöllö!
Tässä voit hyödyntää myös rikkinäisiä sormikkaita tai lapasia sekä kaapin perältä löytyviä kangastilkkuja.
Työvaiheet
1. Leikkaa kangastilkuista pieniä
erimuotoisia paloja. Voit jo valmiiksi
miettiä, mitä värejä pöllöösi haluat.
2. Valmista vesiliima-seos. Laita kupin pohjalle kerros liimaa ja sekoita
mukaan vettä kunnes seos on maitomaista. Voit myös käyttää pelkkää
liimaa, mutta seos on riittoisampaa.
3. Ota pesty eineskeittopurkki ja
käännä se pohja ylöspäin. Levitä
siveltimen tai sormen avulla liimaa
kangaspaloihin ja asettele niitä
limittäin, lomittain, vierekkäin ja
päällekkäin keittopurkin pohjaan ja
reunoille. Kun olet peittänyt purkin
kokonaan kangaspaloilla, voit leika-
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ta pöllöllesi suuret pyöreät silmät
kankaasta ja liimata ne oikealle
paikalle. Jos sinulla on helmiä tai
pieniä nappeja, voit liimata ne
vielä silmien ”mustuaisiksi”.
4. Leikkaa paperista tai kartongista
noin viiden sentin halkaisijaltaan
oleva ympyrä. Taita ympyrä puoliksi ja liimaa se pöllön nokaksi.
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5. Sommittele sormikkaat pöllön
siiviksi ja liimaa ne purkin reunoihin kiinni. Anna työn kuivua
yön yli, ennen kuin kiinnität pöllön seinällesi huhuilemaan!
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Muoviromukehykset
Tarvitset:

Puulevy / Puukehykset
(myös paksu pahvinen tai
muovinen levy käy)
Paljon erilaista ”muoviromua” kuten pieniä muovileluja, käytettyjä tusseja,
tietokoneen näppäimiä,
mitä tahansa melko kevyttä ja pientä sälää!
Yleisliimaa / Puuliimaa
(Kuumaliimapyssy)
Spray-maalia
Sanomalehtiä suojaksi
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Kierrätyskeskuksen ilmaisosastolta ja Ilmaistukusta löytyy paljon
pieniä muoviesineitä, jotka käyvät
mainiosti tähän työhön. Kun tutkit
hieman ympäristöäsi, huomaat pian,
että sopivaa materiaalia löytyy mistä
vaan. Ennen kuin heität mitään
roskiin, mieti voisiko se saada uuden elämän muoviromukehyksissä!

mua! Mitä isommat kehykset, sitä
enemmän tarvitset tavaraa. Voit
jo tässä vaiheessa suunnitella haluatko kehykset täyteen tavaraa ja
kuinka tiheään aiot niitä asetella.

Työvaiheet

4. Kun tavarat ovat löytäneet paikkansa kehyksiltä, on aika liimata
ne siihen kiinni. Jos sinulla on
kuumaliimapyssy, voit kokeilla
liimata sillä tasaisimpia pintoja.
Koska liima jäähtyy niin nopeasti,
se saattaa helposti irrota pohjalevyn
pinnasta. Varaa siis mukaan myös
yleisliimaa tai puuliimaa, jotka
tarvitsevat pidemmän kuivumisajan
(noin vuorokausi), mutta jotka
kiinnittyvät pintaan tiukemmin.

1. Ennen kuin alat töihin, mieti
millaiset kehykset haluat tehdä.
Jos aiot ripustaa työsi seinälle, on
hyvä miettiä kiinnitystä etukäteen.
Riippuen mistä materiaalista pohjalevysi on tehty, voit porata levyyn
pienet reiät tai naulata taakse kaksi
pientä naulaa ja kiinnittää niiden
väliin metallilangan pätkän. Voi olla,
että haluat pitää kehykset hyllyn
päällä nojaamassa seinään ja näin
kiinnitysmekanismia ei tarvita.
2. Valittuasi sopivan pohjalevyn
ja ratkaistua kiinnityksen, voit
alkaa metsästämään muoviro-

3. Kerättyäsi kasaan tarpeeksi muoviromua, voit alkaa sommittelemaan
tavaroita pohjalevysi ympärille.

5. Kun muoviromu on kiinnitetty ja
liima kuivunut hyvin, on työ
spray-maalausta vaille valmis. Valitse työhösi sopiva väri ja lue huolellisesti spray-maalin käyttöohjeet
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läpi purkin kyljestä ja toimi niiden
mukaisesti. Maalaus tulee suorittaa
ulkona, sillä katku on todella voimakas spray-maaleissa. Olisi hyvä, jos
maalauksen jälkeen kehykset voisivat jäädä hetkeksi ulos kuivumaan.
Aseta kehykset esimerkiksi sanomalehden tai muun taustan päälle, jotta
maalisumu ei sotke paikkoja. Kun
työ on kuivunut kunnolla, voit liimata siihen haluamasi valokuvat. Näyttävät muoviromukehykset ovat nyt
valmiina kiinnitettäväksi seinälle!
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Shampoopullokalat
Tarvitset:
Tyhjiä pesuainepulloja
vedenpitäviä tusseja
mattopuukko
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Huuhdo tyhjä pesuainepullo
huolellisesti. Etenkin hiustenpesuainepullot ovat valmiiksi
mukavan värikkäitä ja kalan
muotoisia. Voit halutessasi leikata mattoveitsellä kalan kylkeen
evät tai voit piirtää ne tussilla.
Kalan takapyrstön saat kun leikkaat viillon pullon pohjaan ja
leikkaat evän esim. toisen pullon kyljestä tai ketsuppipullosta.
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Naamari videokasetista
Tarvitset:
Videokasetti
Villalankaa
pääsiäismunan kuori
kuminauhaa

Avaa videokasetin ruuvit
ja poista nauha kotelosta.
Käännä koteloa auki niin,
että kannet irtoaavat toisistaan. Kiinnitä yläreunaan
”hiukset” solmimalla. Liimaa
keskelle alareunaan nenä jostain kevyestä materiaalista,
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esim, puolikkaasta pääsiäismunasta. Kiinnitä reunoihin
sopivan mittainen kuminauha ja naamari on valmis.
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Tanssinauha
Tarvitset:
videonauhaa vanhasta videokasestista
keppi

Leikkaa videonauhasta noin 2,5m mittainen pala ja kiinnitä
se puutikun päähän solmimalla.
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Rintakukka videonauhasta
Tarvitset:
videonauhaa
kiiltävää kangasta
nappi ja lankaa
neula ja hakaneula
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Leikkaa vidonauhasta noin metrin
mittainen pala. Pidä nauhan alku
etusormen ja peukalon välissä ja
ala taittelemaan nauhaa ruusukkeeksi siten että, teet 3cm:n mittaisen lenkin eteenpäin ja keskiosan
kautta takaisin ja vastakkaiseen
suuntaan samanlainen lenkki. Tee
seuraava lenkki edellisen viereen
niin, että lopulta lenkeistä muodostuu pyöreän mallinen ruusuke.
Ompele ruusuke muutamalla pistolla keskeltä kiinni. Ompele/liimaa
taakse ruusukkeen keskelle palan
paksumpaa kangasta. Liimaa/ompele sitten hakaneula taakse kiinni.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Jalkapallo
muovikasseista
Muovipallo, on tehty kaikenlaisista muovikassesta Ugandalaisen jalkapallon mallin perusteella. Ugandassa lapset tekevät
palloja lehdistä ja heinistä sitomalla.
Jos tekee muovipussipallon lasten kanssa, niin
kannattaa laittaa muovipussikerrosten väliin sen
verran teippiä, että pallo pysyy kasassa. Lapsen
pienillä käsillä se leviää muuten aika helposti.
Kuvan pallossa naru on vanhaa puutarhanarua,
mutta melkein mikä vaan kestävä naru käy.
Kiitokset ohjeesta ja kuvista
Niina-Kaisa Puustiselle.
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Pannunalunen
kahvipusseista
Tarvitset:
40-42 kahvipussia tai
puolet vähemmän mikäli
leikkaat yhdestä pussista
kaksi palaa.

Tee aputaitot merkittyihin kohtiin:
-------- taitereuna taittuu
palan sisäpuolelle
---.---.- taitereuna taittuu ulospäin.
Tartu vinoihin aputaittolinjoihin
ja työnnä ne yhdessä palan sisälle.
Painele taitteet napakasti. Aseta pala painon alle tai
kiinnitä paperiliittimellä.

Pese ja tarvittaessa silitä harson läpi kahvipussit. Avaa pussin pohjasauma ja taita pussi
niin, että sauma jää keskelle.
Leikkaa pussi neliön muotoiseksi.
Taita kulmat keskelle palaa.
Taita pala kaksinkerroin.

Asta kaksi palaa sisäkkäin, paksumpi kulma tulee ulkoreunaan
noin 1,5 cm:n päähän edellisestä.
Renkaan keskelle tulevassa reunassa käännä ulomman palan
pieni irtokulma sisemmän palan
taitoksen sisään, käännä samoin
myös palan toiselta puolelta.

Taitteluohjeet

ivuilla

seuraavilla s
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Pannunalunen

ta
kahvipusseis
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Penaali videokotelosta
Tarvitset:
tyhjä muovinen videokotelo
sarjakuvia, aikakauslehtiä,
tarroja, tapettia ym.

Irroita videon mainospaperi muovitaskusta
ja leikkaa samankokoinen uusi päällinen
esim. lempisarjakuvastasi tai vaikka
lahjapaperista, tapetista, aikakauslehdestä.
Tai sujauta kansitaskuun
vaikka lukujärjestys.
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Ruusut muovipusseista
5.

Leikkaa 2x 4x8 cm, 2x 5x10 cm
ja 2x 6x12 cm palat. Leikkaa
lyhyisin päihin (pieni 2 cm,
keskikoko 2,5 cm ja suuri
3 cm) halkiot.

Käännä alareuna viistosti vasemmalle
halkion reunan kohdalta.
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Käännä halkioreunat
päällekkäin.

Vie halkioreunan ulommaiset
kulmat vastakkain. Ruusun
terälehti on valmis.
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Päällystä varsi kankaalla, paperilla tai maalaa. Leikkaa muutama
lehti ja asettele ne samalla varteen.
Aseta ruusun terälehdet tikkuun
suurimmasta aloittaen hieman
lomittain. Liimaa vielä tikun kärkeen
pieni mykerö, ettei lehdet pääse
karkaamaan. Kukka on valmis. Materiaalina voi käyttää esim. kauniita
vanhoja muovikasseja, kankaita,
kartonkia, tyhjiä kahvipaketteja tai
vaikka rikkimenneitä uimaleluja.
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Vappuhuiskut
Suikaloi suorakaiteen muotoinen
pala leikkaamalla alareunasta noin
1 cm levyisiä suikaleita palan yläreunaan päin, jättäen kuitenkin
yläreuna leikkaamatta noin 4 cm
matkalta. Eli jätä suikaleet kiinni
yläreunastaan kuin kamman piikit.
Pyöritä suikaloimaton reuna kepin
pään ympärille huisku alaspäin.
Kiinnitä liimalla tai kuminauhalla.
Huiskuja voi tehdä esim. kankaasta,
muovipussista tai vaikka vanhasta
rullalla olleesta julisteesta. Siitä
tulee huiskuun hauska muoto.
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Koristeita
ja käyttöesineitä
CD-levyistä
Jos sinulla on kelvottomia,
naarmuuntuneita tai pilalle
poltettuja cd-levyjä, niin:
Tee niistä koristeita kortteihin.
Askartele niistä lasten kanssa leikkipeili.
Leikkaa käsipeilin muotoinen pala kartongista.
Liimaa kädensijan kohdalle takapuolelle puutikku tukemaan vartta. Liimaa CD-levy peiliosaksi
keskelle. Koristele.
Askartele niistä roikkuva mobile.

Saat niistä linnunpelättimen puutarhaan,
kun ripustat ne puunoksalle ohuen siiman varaan. CD levy kääntyilee pienen tuulenvireen
myötä ja heijastaa valoa, jota linnut pelkäävät.
Vanhoista tietokonerompuista, -lerpuista ja korpuista ja vinyylilevyistä saat kätevästi
kellon. Ostat vain koneiston valmiina ja asetat paikoilleen. Entä miltä näyttäisi auton pölykapselista
tehtu seinäkello – siihen tosin täytyy porata reikä.

Sido niitä ketjuiksi siimalla ja ripusta verhoiksi.
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Valokuvakehys diakuvasta
Tarvitset:
diakehys
koristeeksi lehdistä leikattuja kirjaimia, nappi
valokuva
pieni pala pahvia

Avaa dia ja aseta kuva paikalleen.
Liimaa koristeet paikalleen. Liimaa
vielä taakse taitettu pahvinpala
tukijalaksi.
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Marakassi
kahdella tapaa
Liimaa tai teippaa kaksi pikaria vastakkain.
Ennen liimaamista laita sisälle kuivia herneitä,
pippureita, hiekoitussoraa tms. Tai taita helisevät
asiat tyhjään muovipulloon tai putkiloon ja sulje
kansi. Päällystä marakassi paperisilpulla. (Ilman
heliseviä herneitä ja päällystämättäkin, kaksi
yhteen teipattua pikaria tai perunalastuputkilo sellaisenaan muodostaa
keilan, joita voi pallolla kaataa.)

:
Tai tarvitset
tyhjän talouspaperirullan
palan pahvia
herneitä, pippureita tms.
sakset ja teippiä
maalia ja pensselin tai
värillistä paperisilppua ja
liimavettä

Tee pahvipalasesta talousrullalle
kaksi kantta: Piirrä kaksi ympyrää,
joiden läpimitta on hiukan suurempi
kuin rullan läpimitta. Jos pahvisi on
niin paksua, ettei sitä voi taivuttaa,
kannen kannattaa olla jotakuinkin
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saman kokoinen kuin putken pää
(pienempi solahtaisi putkeen,
isompi jää töröttämään ulos kuin
kelan reuna – mistä tietenkään ei
ole soittamisen kannalta mitään
haittaa.) Jos kartonkisi on ohutta
ja taipuisaa, leikkaa kannet joka
puolelta noin senttiä suuremmiksi kuin putki, lovea “saumanvara”
ja käännä se putken ulkopinnalle. Kiinnitä teipillä. Pane sisään
haluamasi määrä herneitä. Aseta
toinen kansi rullan päähän ja
kiinnitä sekin teipillä. Väritä soittimesi kauniin väriseksi tai liimaa
koreaa paperia sen ympärille.
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Mobile
Filmipurkeista voi tehdä mehiläisiä
mobileen, erilaisista mainoksista
voi tehdä lintuja tai pullonkorkit voi
maalata keltaisiksi “auringoiksi” ja
tehdä niistä mobilet. Mobilen runko voi olla mikä vain mihin lankoja
voi sitoa ja esineitä siten ripustaa,
oksa, ratti, pölykapseli, lampun kehys, henkari…
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Karkkipaperimatto
tai joulukuusen kimallenauha
Tarvitset:
pari nappia, neulan
ja lankaa
karkkipapereita paljon
(joulukuusen nauhaan
kimaltelevia)
joulukuusen kimallenauhaan myös jotain “välihelmiä”, esim. makaroneja
tai puuhelmiä, nappeja…
mitä vaan missä on reikä
ja mikä ei ole kovin raskasta
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Solmi pitkän langan päähän nappi
(karkkipaperimatoa varten langan
ei tarvitse olla pitkä, puoli metriä
riittää hyvin, mutta joulukuusen

nauha voi olla monta metriä pitkä jos karkkipapereita piisaa.)
Taittele karkkipaperit noin sentin levyiseksi haitariksi (tai vain
pariin kolmeen kertaan samaan
suun-taan kaksin kerroin). Työnnä
neula paperihaitarin keskeltä läpi.
Jos teet joulukuusennauhaa, laita
aina 1-3 karkkipaperin jälkeen väliin
jokin “jatkokappale”, helmi tai
makaroni tms. Jatka kunnes nauha/
mato on kyllin pitkä tai karkkipaperit loppuvat. Solmi lopuksi
langanpäähän napakasti nappi.
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Nappipurkit
Älä heitä pois tyhjiä filmirullapurkkeja, vaan järjestele niiden sisälle
nappeja. Kiinnitä yksi nappi langalla aina kunkin purkin kanteen, niin
tiedät sisällön.
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Kauppaleikin
taustakangas
Tarvitset:
muovikasseja
taustakankaan

Sommittele muovikassit taustakankaalle hiukan limittäin. Ompele
pussit reunojaan myöten kiinni
taustaansa. Ripusta kauppaleikin
taustaksi, jos omatuntosi ei soimaa
sinua mainonnasta. Näyttävä kulissi
se kyllä on. Tai vaikka tilanjakaja.

ompelukoneen ja lankaa
sakset
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Pullonukke
Lasipullosta saa ihmishahmon
tekemällä pään paperimassasta,
päällystämällä ja koristelemalla
hahmon. Kenties joulupukiksi,
pakkasukoksi tai enkeliksi – tai
halloweenina noidaksi tai hirviöksi.
Sama toimii tietysti myös muovipulloille ja vaikka pilleripurkeille.
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Muovilätkiä
Tyhjät jogurtti- ja vanukas- yms.
purkit voi lämmittää varovasti
uunissa alassuin jolloin niistä tulee pyöreitä levyjä joita voi käyttää
moneen tarkoitukseen, joulukuusenkoristeiden tai “mitalien” pohjina tai ketjuiksi sidottuina (pienet
reiät) verhoksi oveen tai muualle.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Avaruusraketti
Tarvitset:
Läpinäkyvän muovipullon
(esim. astianpesuainepullon)
Hopeapaperia, esim. suklaalevyn suojapaperi, käytettyä
alumiinifoliota, kahvipussin
sisäpintaa…
Muuta kiiltävää paperia
Erilaisia kimaltavia, rakettimaisia osia, esimerkiksi vanhoista, käyttökelvottomista
laitteista purettuja – varo
sellaisia laitteita, joissa on
kondensaattori (esim. radio) niistä voi saada ikävän
sähköiskun vaikka ne eivät
seinässä olisikaan. Sen sijaan
kelloja ja leivänpaahtimia
yms. voi purkaa turvallisin
mielin.
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alumiinivuokia
(kaksipuolista teippiä)
PVA-liimaa
(maitoliimaa/puuliimaa)
sakset ja maalisiveltimen

Täytä pullo rutistetuilla hopeapaperipalloilla. Varustele rakettisi ulkopuolelle laitettavilla
yksityiskohdilla, ikkunoilla,
siivekkeillä, luukuilla ja oheis-
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laitteilla. Kiinnitä osat liimalla
tai kaksipuolisella teipillä.
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Lintujen ruokinta-automaatti
juomapullosta
Tarvitset:
2 tyhjää, muovista mehutai tiskiaine/mäntysuopapulloa. (Toinen hiukan pulleampi toista)
puukon ja narua
neljä isoreikäistä helmeä tai
nappia
haaraniititkin voisivat olla
hyödyllisiä
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Katkaise soukempi muovipullo
poikki muutaman sentin päästä pohjasta. Pohjaosasta tulee se
osa ruokinta-automaattia, josta
linnut siemeniä poimivat, kaulaosasta tulee siementen säiliö.
Tee pohjaosan vastakkaisille puolille, noin sentin päähän reunasta,
2 reikää. Tee vastaavat reiät pullon
kaulaosaan (siihen missä pullo on jo
likimain pohjansa levyinen) Kiinnitä
pullon pohja naruilla suuosaan siten,
että pullon suu jää jonkun sentin
päähän pohjasta, mutta kuitenkin
pohjaosan sisään. Solmiminen on
helpompaa, jos solmit narujen päihin
helmet tai napit, jotka eivät mahdu
luiskahtamaan tekemistäsi rei’istä.
Tee siemensäiliön yläosaan noin
kolmen sentin päähän reunasta vielä
kaksi reikää ja pujota niiden läpi
ripustusnaru, jonka solmit lenkiksi.
Leikkaa hiukan leveämmästä pullos-
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ta noin 2 cm korkeudelta pohja, jota
voit käyttää siemensäiliön kantena.
Täytä automaatti (auringonkukan) siemenillä. Ripusta ruokinta-automaatti puunoksalle.

Oiva

Askarteluopas

Pääsiäismunan sisusmunista
munia maljakkoon
Tarvitset:
muovimunan
askartelumaaleja
koristeita (helminauhaa
katkenneista muovihelmistä,
pitsiä, kiiltokuvia…)

Liimaa koristeltu muovimuna
tikun päähän. Kiinnitä munan
tyvelle silkkinauharusetti, pätkä
helminauhaa ja/tai pitsikaulus.
Käytä hieman liimaa näiden koristeiden kiinnitykseen. Muhkeat
helmet saa pujottamalla (maalattuja) muovimunia nauhaan.

pitkän coctailtikun
tai vastaavan
väritöntä liimaa
siveltimen
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Sählypalloon koottu
havupallo
Tarvitset:
rikkoontuneen sählypallon
havuja
nauhaa

Laitat pallon reikiin havuja, kiinnittimeksi
kaunis nauha. Ripusta havupallo
vaikka parvekkeelle.
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Muut
jämämateriaalit
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Komponenttiranneke
Tarvitset:
Elektroniikan
komponentteja
ohutta sähköjohtoa
sakset
Ei työkaluja! Apuna voi
käyttää pihtejä.

1. Mittaa ohutta johtoa sen verran, että se riittää reilut kaksi kertaa ranteen ympäri.
2. Käännä johto kahtia ja aloita
työ siten, että päähän jää lenkki.
3. Puno komponentteja limittäin kiertämällä niiden jalkoja johdon ympärille. Voit kiertää jalkoja eri suuntiin ja lisätä komponentteja myös
väleihin. Pyri saamaan jalkojen päät
piiloon, etteivät ne pistele käytössä.
4. Kun ranneke yltää ranteen ympäri, päättele se. Puno sopiva komponentti viimeiseksi niin, että sen saa
pujotettua lenkkiin. Tämä komponentti toimii rannekkeen lukkona.
5. Solmi sähköjohtojen päät
ja siisti ne leikkaamalla.
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Riipus
diakehyksistä
Tarvitset:
Diakehyksiä (n.30kpl)

Ohutta sähköjohtoa

Kuumaliimapistooli
ja liimapatruunoita

1. Valmista riipukseen kaulanauha letittäen ohutta sähköjohtoa.
Kiinnitä sähköjohtojen päät pöytään, tuolin selkänojaan tms. letityksen helpottamiseksi. Valmiin
letitetyn nauhan pituus tulee olla
vähintään 40 cm riippuen korun
koosta ja halutusta pituudesta.
Huomioi, että valmis koru tulee
pystyä pujottamaan pään läpi.

3. Asettele n. 5-8 kpl diakehyksiä haluamaasi muotoon (korun
alimmaiseksi kerrokseksi). Mallikorussa muoto on kaareva.
4. Asettele seuraava kerros kehyksiä ensimmäisten päälle limittäin.
Liimaa kuumaliimalla diat yksitellen, huomioi oikea liimauskohta!
(paikka, jossa diat osuvat toisiinsa,
mutta liima ei näy valmiissa korussa)

5. Tarkista korun muoto ja
koko sovittamalla sitä aina diojen lisäyksen jälkeen.
6. Jatka asettelemalla loput diat
haluttuun muotoon edellisten
päälle, kiinnitä kuumaliimalla.
7. Käännä koru ja vahvista sitä
lisäämällä liimaa tarvittaessa diojen kiinnityskohtiin.

2. Solmi letin molemmat päät.
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8. Aseta koru kaulallesi ja mittaa
kaulanauhasta haluttu pituus. Kiinnitä kaulanauha kuumaliimalla
korun ulkonurkkiin, takapuolelle.
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Sähköjohtoranneke
1. Luo ketjusilmukoita, kunnes
pituus riittää ranteesi ympäri.
2. Jatka toinen kerros kiinteillä silmukoilla. Kun sähköjohto loppuu, jätä
noin 3 cm:n pätkä johtoa työhön vapaaksi odottamaan päättelyä. Vinkki!
Jos haluat koruun tasaisen reunan,
virkkaa uudelle kerrokselle siirtyessäsi kaksi ketjusilmukkaa ja yhdistä
ne kiinteällä silmukalla uuden kerroksen ensimmäiseen silmukkaan.

Tarvitset:
ohutta sähköjohtoa
virkkuukoukku
(vähintään 3,5)
keskikokoinen nappi
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6. Irrota napin kohdalta työn toisesta laidasta sopiva lenkki, johon
napin saa työnnettyä. Tämä lenkki
toimii napin kanssa korun lukkona.

3. Kun olet virkannut kaksi kerrosta, pujota sähköjohto napin
läpi. Nappi jää työn reunaan,
jatka kiinteillä silmukoilla.
4. Virkkaa vielä kaksi kerrosta.
5. Päättele johtojen päät pujottamalla
ne virkkukoukun avulla työn sisään.
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Vetoketjukukka -rintakoru
Tarvitset:
vetoketjun
ompelulankaa
ja silmäneulan
kolmio- ja 5-sakaraisen
tähtilevyn (kaavat seuraavalla sivulla)
napin ja hakaneulan
taustakangasta esim. nahkaa, vahvaa kangasta tai
palan vetoketjua
kuumaliimaa
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Laita valmiiksi lanka neulaan. Tarvitset noin 45cm vetoketjun puolikasta. Aseta sen toinen pää tähden
taakse reiälle nurja puoli ylöspäin ja
sahalaita oikealle päin. Aloita nro 1
kohdalta taittaen vetoketjua tähden
sakaran yli (seuraa nuolen suuntaa).
Tuo vetoketju nro 2 kohdalle ja taita
sakaran yli. Jatka samalla tavalla
koko tähden ympäri. Sen jälkeen
kiinnitä se keskeltä muutamilla
pistoilla reiän läpi. Irrota pahvi. Seuraavaksi tarvitset n. 20cm vetoketjua
kukan keskustaa varten. Toimi samalla tavoin kuin tähdenkin kanssa.
Kiinnitä keskeltä muutamilla pistoilla, poista pahvi ja kiinnitä se sitten
kukan keskelle. Tee halutessasi myös
toinen samanlainen ja kiinnitä sekin
kukan keskelle edellisen päälle.
Napin voi lisätä kukan keskustaksi.
Valitse sopivan kokoinen hakaneula ja taustakangas. Aseta kangas
hakaneulan välistä (tarkista hakaneulan avautuminen oikeinpäin) ja
liimaa ne yhdessä kukan taakse.
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Kaavat seuraavalla
sivulla
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Kaavat vetoketjukukka
-rintakoruun
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Vetoketjuruusuke -rintakoru
Tarvitset:
vetoketjun
ompelulankaa
ja silmäneulan
napin ja hakaneulan
taustakangasta esim. nahkaa, vahvaa kangasta tai
palan vetoketjua
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Ota vetoketjun toisesta puolikkaasta
haluamasi verran vetoketjua. Taita
toinen pää kolmioksi ja harsi pistoin
kiinni (varaa lankaa riittävästi!). Jatka
harsimalla ketjun alareunaa (ei sahalaita puolta) noin sentin välein. Harsi
aina vähän kerrallaan ja kiristä sitten
langasta niin, että vetoketju rypistyy. Pyöritä sitä itsensä ympärille ja
kiinnitä lyhyillä pistoilla. Jatka harsimista ja kiristä. Asettele vetoketjua
ruusukkeen ympärille haluamallasi
tavalla ja kiinnitä hyvin pistoilla. Kun
olet kiertänyt ruusuketta mielestäsi
riittävästi taita pää keskelle ja päättele. Halutessasi voit samalla langalla
kiinnittää napin ruusukkeen keskelle. Valitse sopivan kokoinen hakaneula ja taustakangas. Aseta kangas
hakaneulan välistä (tarkista hakaneulan avautuminen oikeinpäin) ja liimaa ne yhdessä ruusukkeen taakse.
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Vetoketjusydän -koru
Tarvitset:
kokonaisen vetoketjun
n. 11cm
kuumaliimaa
hakaneulan
taustakangasta
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Avaa vetoketju melkein päähän
asti. Taita vetoketjun päät eteen
ristiin. Kiinnitä kuumaliimalla ja
taittele ja liimaa ylijäävät päät nurjalle puolelle. Asettele siis siten,
että sydämen alaosasta tulee terävä
ja vetoketjun vedin jää sydämen
keskelle. Valitse sopivan kokoinen
hakaneula ja taustakangas. Laita
kangas hakaneulan välistä (tarkista
hakaneulan avautuminen oikeinpäin) ja liimaa se sydämen taakse.
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Rintakukat
vanhoista kangaskukista
Tarvitset:
purettuja tekokukkia
haaraniitti
hakaneula tai pyykkipoika
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Irrota tekokukasta muoviosat. Sommittele 4-5 erikokoista ja väristä
kukkaa päällekkäin, yhdistä ne
haaraniitillä, liimalla tai langalla.
Kiinnitä taakse joko hakaneula tai
pyykkipoika kuumaliimapyssyllä.
Terälehtinä voit käyttää myös virkattuja kukkia, villalankaa ja keskiöön
sopii vaikka nappi tai iso helmi.
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Huolinuket
Tarvitset:
Kangaspaloja ja tilkkuja
Leipäpussin sulkija
Metallilankaa
Rikkinäiset sukkahousut
Neula, lankaa ja villalankoja
erilaisia papereita
sakset ja liimaa

Jos sinua huolettaa, mihin käyttää
ylimääräiset kangastilkut kaapin perältä, niin huolinuket ovat siihen yksi
ratkaisu. Huolinuket pistetään yöksi
tyynyn alle ja se murehtii yön aikana
huolesi pois ja voit nukkua rauhallisin mielin. Huolinukke on myös mu-
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kava lahja läheiselle, jolla tiedät olevan paljon huolia. Huolinukelle voi
taitella ja liimata pienen lahjapussukan erilaisista paperinpaloista. Huolinuken tekoon ei ole olemassa mitään
yhtä ja ainoaa ratkaisua, mutta tässä
muutama vinkki auttamaan alkuun!
Työohjeet
a) Huolinukke leipäpussin sulkijasta:
leikkaa leipäpussin sulkijan metallireunoja pitkin kummaltakin puolelta
noin sentin verran. Näin saat taitettua nukelle kädet ja keskelle jää pää.
Leikkaa pieniä paloja mieleisistäsi
kankaista ja kierrä se vartalon ympärille tiiviisti. Ompele vaatteet kiinni
sulkijaan ja ompele nukellesi myös
hiukset esimerkiksi villalangasta.

risistä villalangoista. Kiinnitä villalangan päät tiiviisti rungon sisälle,
jotta se ei lähde purkautumaan.
c) Huolinukke vanhoista sukkahousuista: leikkaa pieni neliön muotoinen pala sukkahousuista ja muodosta
palan keskelle pää vaikka pienestä
kerästä villalankaa. Sido pää langalla
tiukasti kiinni. Näin sinulla on nuken
runko valmiina. Leikkaa sopivan
kokoisia kangaspaloja ja kiedo ne
nuken ympärille niin, että vain pää
jää näkyviin. Kiinnitä vaatteet ompelemalla. Halutessasi voit tehdä
nukelle hiukset villalangan pätkistä.

b) Huolinukke metallilangasta:
taittele ja väännä metallilangasta nukellesi vartalo. Hahmottele
ensin pää, kädet ja jalat ja sen jälkeen pyörittele metallilankaa niiden ympärille kaaostekniikalla eli
sattumanvaraisesti! Kun nukke on
mielestäsi valmiin näköinen, kierrä
metallirungon päälle vaatteet erivä-
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Ovikyltit

Välillä Kierrätyskeskukseen
tulee mitä ihmeellisimpiä ylijäämätavaroita yrityksiltä. Kuvien
ovikylttien pohjana on käytetty muovipintaista mappilevyä,

jota on silloin tällöin haettavissa Ilmaistukusta, Hietalahden myymälästä. Materiaaliksi
käy kuitenkin mikä tahansa
muu tukeva ja paksu pahvi.

Tarvitset:
Kyltin taustaksi paksua pahvia (tms.)
Pesulahenkareita
ja metallilankaa
Erilaisia papereita, kartonkia,
aikakausilehtiä
Helmiä, nappeja
ja kangastilkkuja
Sakset ja mattoveitsi
Liimaa
Vettä
Kippoja vesiliima-seokselle
Siveltimiä, sakset ja naskalit

Työohjeet
seuraavalla sivulla
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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löydät Ilmaistukusta! Valitessasi pesulahenkarin, kiinnitä
ovikyltti siihen tiukasti kiinni metallilangan avulla. Molemmissa tapauksissa mieti
etukäteen haluatko pujotella metallilangan joukkoon
helmiä tai nappeja koristeeksi.

1. Leikkaa joko saksilla
tai mattoveitsellä sopivan kokoinen ja muotoinen pala ovikyltin pohjaksi.
Tee naskalilla pohjaan reiät
ripustamista varten.
2. Leikkaa erilaisista kangastilkuista pieniä erilaisia
paloja. Voit jo valmiiksi miettiä ovikylttisi värimaailmaa.
3. Valmista vesiliima-seos.
Laita kupin pohjalle kerros
liimaa ja sekoita mukaan
vettä kunnes seos on maitomaista. Voit myös käyttää
pelkkää liimaa, mutta seos
on riittoisampaa.
4. Siveltimen tai sormen avulla levitä liimaa kangaspaloihin ja asettele
niitä limittäin, lomittain, vierekkäin
ja päällekkäin ovikylttipohjalle.
Kun pohjaa ei näy enää ollenkaan,
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6. Kun kyltti on kuivunut,
voit askarrella vielä nimilapun, jonka voit liimata
päälle. Tässäkin voit käyttää omaa luovuuttasi. Aikakausilehdistä
kirjaimia
leikkaamalla saat hauskannäköisiä sanoja aikaan!
voit antaa työn kuivua rauhassa.
Voit myös jatkaa työstämistä työn
ollessa vielä märkä. Muista käsitellä
työtä varovaisesti.
Jos et halua koristella kangaspaloin,
voit käyttää erilaisia paperin ja kar-

tongin paloja. Tee kyltistäsi omannäköinen!
5. Nyt voit päättää haluatko ripustaa kylttisi pesulahenkarin vai
metallilangan avulla. Henkareitakin
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Avainriipukset
Tarvitset:
Vanhoja vetoketjuja
(pituudeltaan n. 30–40 cm,
niin että se mahtuu pään
läpi)
Nauhoja. pitsejä ja nappeja
Avainrinkuloita
Palapelinpaloja, tietokoneen
näppäimiä...
Sakset, Silmäneuloja, nuppineuloja ja ompelulankaa
Ompelukone
Yleisliimaa / Puuliimaa
Suojalasit

1. Valitse sopivan pituinen vetoketju ja avaa se päähän asti. Ompele
päät yhteen muutamalla tikillä,
joko käsin tai ompelukoneella.
Voit myös käyttää hieman lyhyempiä vetoketjuja, jos jatkat pituutta
esimerkiksi pitsinauhalla. Näin
sinulla on jo riipusosuus valmis!
2. Käytä erilaisia nauhoja ja pitsejä vetoketjun koristeluun. Myös
helmillä ja napeilla voit luoda
riipuksellesi persoonallisen tyylin. Voit valita ompeletko käsin
vai käytätkö ompelukonetta.
3. Viimeistele riipus tekemällä tyyliin sopiva avaimenperä. Tähän sopivat mm. isot palapelin palat, joihin
voit tehdä reiän vaikka naskalilla.
Myös tietokoneen näppäimistä saa
aikaan pieniä ja oivallisia killuttimia
riipukseen*. Käytä mielikuvitustasi
koristelussa! Voit tehdä ruusukkeita, nimikortin tai muuta vastaavaa
roikkumaan avainkoruusi. Riippuen
mitä ylimääräistä materiaalia tai tavaraa kaapeistasi sattuu löytymään.
* ohje seuraavalla sivulla!
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Avaimenperä
tietokoneen
näppäimistä
Valitse kaksi samankokoista näppäintä.
Murskaa sivuleikkureilla näppäimen
sisällä oleva muovinen palkki pois. Tästä saattaa lentää pieniä muovin siruja,
joten muista käyttää suojalaseja! Kun
palat asettuvat tiiviisti (nurjat puolet)
vastakkain, tiedät, että olet murskannut muoviainesta tarpeeksi.
Käytä sivuleikkuria vielä varovaisesti
leikkaamaan pieni pala pois toisen
näppäimen yläpäästä, siten, että metallilanka mahtuu siitä läpi. Tämän
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jälkeen leikkaa noin 5 cm pala metallilangasta ja taita se kahtia lenkiksi. Liitä metallilangan päät yhteen
muutamalla pyöräytyksellä. Asettele
lenkki toisen näppäimen sisään sillä
tavalla, että päät jäävät näppäimen
sisään ja koukkuosuus jää näkyviin
näppäimen ulkopuolelle. Tämän
jälkeen pursota näppäimen sisään
ja reunoille liimaa ja asettele toinen
näppäin päälle. Anna kuivua yön yli.
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Kirjankannet uusiksi
Leikkaa vanhasta kirjasta kannet
irti mattopuukon avulla. Leikkaa
vielä keskiosa irti. Leikkaa sitten
keskiosasta samanmittainen kuin
on kirjan lyhyt sivu. Kiinnitä osat
maalarinteipillä toisiinsa niin, että
osien väliin jää noin 2mm rako.
Leikkaa sitten esim. tapetista kansia noin 3 cm suurempi kappale ja
liimaa kansi keskelle tapettia. Levitä sitten saumanvaroihin liimaa
ja käännä ne kansien sisään. Koristele halutessasi rintakukkasella.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Lampunvarjostin
napeista
Tarvitset:
Paljon kauniita nappeja (jos
haluat jotain tiettyä värisiä, eikä
sitä tietenkään ole kylliksi, voit
koettaa värjätä paidannappeja
sellaisilla kangasväreillä, jotka
värjäävät myös tekokuituja ja
lyckraa… Valkeita nappeja on
suhteellisen helppo löytää kylliksi.)
Lampun kehikon

Sido langan/siiman pää kehykseen
ja pujota siihen nappeja vierivieren
sellainen pätkä, että se juuri riittää
kehyksen seuraavaan pienaan saakka. Pitkittäin tai poikittain, kumpi
on vähemmän kaareva suunta.
Metallilangan kanssa riittää, että
pujotat langan napin yhdestä reiästä
sisään ja toisesta ulos, siiman kanssa
voisi olla varmempi pujottaa täysi lenkki. Kun nappeja on kylliksi
kiepauta sidelankaasi kerran pari
kehyksen ympärille ja jatka eteen
tai taaksepäin kehyksen mallista ja
omasta mielihalustasi riippuen.

Siimaa tai metallilankaa
Rutosti kärsivällisyyttä
ja paljon aikaa
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Kaulakääty muovisista
helminauhoista ja napeista
Tarvitset:
Kolmet vanhat helmet – sellaiset pitkät joissa muovipalleroita on valettu
helmiksi pitkin lankaa. (tai voivat ne
tietenkin olla muitakin helminauhoja,
joulukuusen koristeiksi myytyjä tai
vaikka lasihelminauhoja, tai ketjuja)
Oleellista on, että helmet ovat kyllin
pitkiä, sillä ne lyhenevät varmaan
kolmannekseen pituudestaan tässä
työssä.
Irtohelmiä, kauniita nappeja yms.
Siimaa
Vanhasta korusta irrotetun lukon
tai palan metallilankaa
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Letitä kolmet helmet letille. On helpompi letittää, jos olet katkaissut ne,
mutta huolellisesti toimien onnistuu kyllä ehjienkin helminauhojen
letittäminen, silloin lettiä syntyy
yhtä aikaa aloituskohdan kummallekin puolelle. Kiinnitä nauhat aloituskohdasta yhteen siiman pätkällä
solmien. Jos helmiä katkomatta saa
aikaan kyllin pitkän valmiin helminauhan, selviää lukkomekanismin
virittelyltä.Kun letti on valmis ja
loppupäästäänkin siimalla kiinnitetty, pujottele sen läpi edestakaisin
siimaa, johon aina välillä pujotat
nappeja ja helmiä. Tämä vaihe lyhentää nauhan pituutta entisestään. Kun
asetelma on kaunis ja tasapainoinen,
kiinnitä nauhan päihin kiinnitysmekanismi, joko vanhasta korusta
irrotettu tai metallilangasta väännetty solki tai siimalenkki ja nappi.
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Nappikoru
Tarvitset:
Kauniinvärisiä lankoja
Isohkon napin (kernaasti
sellaisen, jossa on alla
lenkki paikalleen ompelia
varten, eikä tavallisia
napinreikiä)
Isoreikäisiä helmiä
tai nappeja
Sakset ja neulan

Leikkaa mieleisesi (pienehkö) nippu
lankoja, kokolailla pidempiä kuin
aikomasi (kaula)koru. Käännä nipun toinen pää lenkiksi ja sido se
tiukasti kiertämälla lankaa nipun
ympärille ja lopulta pujottamalla
langanpää neulalla sidoksen sisään.

samalla tavalla kuin toinenkin pää.
Luonnollisesti voit tehdä langoista
korun myös niin, että kierrät runkona toimivan nipun ympärille
kauttaaltaan värikkäitä lankoja
(samaan tapaan kuin festareilla
tehdään hiuksiin koristeita.)

Tee lankanippuun pari kolme solmua tai pujota siihen pari kolme
helmeä tai kaunista nappia (jos
löydät kyllin suurireikäisiä).
Pujota nipun loppupää läpi lukkonapin lenkistä ja sido pää kiinni
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Vappusarvet
Päällystä vanha hiuspanta esim.
joulukuusen nauhalla. Rikkinäisistä
vispilöistä saa hienot sarvet. Kiinnitä
sarvien päähän vielä kuumaliimalla
joulupallot. Vappusarvet ovat valmiit.
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Elegantit pääsiäismunat
Tarvitset:
tyhjäksi puhalletun
munankuoren
Kuoria keitetyistä munista,
jotka söitte aamiaiseksi
liimaa
värejä ja pensselin

Liimaat ehjän (tyhjennetyn) kanamunan päälle toisen kananmunan
kuoren palasia. Maalaa halutessasi.
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Peilinkehys kipsistä
Tarvitset:
pienen kehyksettömän peilin
kipsiä
muotiksi hiukan peiliä isomman
astian

Peileistä, joista on kehykset menneet rikki vuosien saatossa (myös
puuterirasioiden tai vastaavien peilit
uusiokäyttöön) saa uutta hienompia
valamalla niihin uudet kehykset kipsistä. Aseta peili sopivan muotoiseen
astiaan taustapuoli ylöspäin ja kaada
kipsi päälle. Irrota massa hetken
kuivumisen jälkeen astiasta ja anna
kuivua. Tasoita kehys hiekkapaperilla ja maalaa se askartelumaalilla.

värejä ja pensselin

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva

Askarteluopas

Uudelleenkäyttöideoita
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Hylly peltipurkeista
Vanhoja maalipurkkeja voi maalata tai vaikka
päällystää sanomalehdestä tehdyillä leteillä ja sitten
vasta maalata, ja kiinnittää niiden päälle hyllylevyt.
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Kattokruunu
uudelleenkäyttöön
Vanha kattokruunu saattaa olla aikansa
elänyt sähkövalaisimena, mutta kun siitä
poistaa palavat varjostimet ja sähköjohdot, hiukan koristelee vaikkapa rautalankaan pujotetulla kristalleilla, lasinapeilla
ja helmillä, saa aikaan ihan kelvollisen
kynttiläkruunun. Kynttilät saa sopimaan
lampunkantoihin kun kiertää niiden
ympärille (luonnollisesti ainakin kertaalleen käytettyä) alumiinifoliota jonka sitten rynttää tiukasti kynttilän ympärille
lampun kannan sisään. Kun käyttää aina
saman kokoisia kynttilöitä, ei tarvitse
tuhlata sen enempää alumiinifoliota.
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Pihatontun sieni
Vanhasta pallogrillistä tekee maalamalla suuren sienen.
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Ovikyltti kirjasta
Tarvitset:
kirjankannet
nahkaa
narua tai rautalankaa
koristeita
2 kpl haaraniittejä
naskali tai naula ja vasara
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Irroita kannet kirjasta mattoveitsellä.
Leikkaa saksilla siististi toinen puoli
kannesta (ilman selkää). Tee reiät
yläreunaan ja pujota sopivan mittainen naru reiìstä läpi, solmi naru ja
pujota solmun kohta kannen taakse
piiloon. Voit painaa haaraniitit koristeiksi reiìstä läpi. Leikkaa nahasta
neljä kolmiota nimikyltille ja liimaa
kolmiot kanteen kiinni. Leikkaa
esim. tapetista sopivan kokoinen
nimikyltti ja kirjoita siihen nimesi.
Pujota kyltti nahkakolmioiden väliin.
Voit tehdä kyltin myös kokonaisesta
kannesta, jolloin kannet ”roikkuvat”
narun varassa. Voit kirjoittaa toiselle
puolelle esim. ”paikalla” ja toiselle
”poissa” tai ”vapaa” ja ”varattu”.
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Käyntikorttiteline
vanhasta kirjasta
Taita kaikki kirjan sivut noin 10-15
kappaleen nippuina kirjan ”sisään”.
Älä tee taitoksia vaan anna sivujen
taipua kaarenvana. Liimaa reunimmaiset kaaret kanteen kiinni. Loput
kaaret pysyvät paikoillaan ilman
liimaakin mutta toki nekin voi
liimata nippu kerrallaan kiinni.
(tästä on myös kuva) Samalla tekniikalla voit tehdä kirjasta ”kukkasen”
ilman kansia. Irroita kannet siististi mattoveitsellä. Ala sen jälkeen
taittelemaan sivuja noin 10-15 kappaleen nipuissa kirjan ”sisään”. Liimaa
jokainen nippu erikseen kiinni.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Kirjasiili
Tarvitset:
kirjan
chenillepallon
(tai pienen lankakerän)
silmät

Taita aina kaksi sivua kerrallaan.
Aloita taittamalla sivut ensin kolmioksi ja sen jälkeen vielä puoliksi.
Tee terävät taitokset. Sivuja ei tarvitse liimata. Liimaa lopuksi nenä ja
silmät.
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Astia-alunen cd-levystä
Tarvitset:
paperi ja kynä
kaksi kangaspalaa
(joiden minimi koko 15x15 cm)
vanha cd-levy
kangasliitu (kynä käy myös)
sakset

1. Piirrä cd:n kokoinen ympyrä
paperille ja mieti miten voisit
yhdistellä näitä asioita ympyrän
muotoon. Minkä muotoisen alusen
valmistaisit? Valitse sopiva kangas
tai kankaat. Tarvitset kaksi palaa
alusen etu- ja takakappaleiksi.
Piirrä alusen kappaleet kankaalle
kangasliidulla kaavaa käyttäen.
Voit käyttää valmista kaavaa tai
tehdä oman leikkaamalla piirustuksesi irti paperista. Omaa
piirustusta käyttäessä varmista,
että cd-levy ympärille jää 1 cm
saumavarat ompelua varten.

Eri Keeper liima ja liiman levittämiseen sopiva vaahtomuovitai pahvipala

2. Leikkaa kuviot irti kankaasta.

neula ja lanka

Voit halutessasi ommella tai liimata kuvioita kankaille tässä vaiheessa
3. Aseta alusen takakappale
pöydälle nurja puoli ylöspäin.
Levitä ohut kerros liimaa cd-levyn toiselle puolelle ja paina
se kiinni kankaan keskelle.
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4. Levitä ohut kerros liimaa cd-levyn toiselle puolelle ja paina
etukappaleen kangas siihen kiinni.
Odota hetki liiman kuivumista.
5. Valitse neula ja lanka. Ompelulangalla saa huomaamattoman
ompelujäljen ja paksummalla
erivärisellä langalla voi tehdä
kankaasta erottuvan kuvion.
6. Ompele kangaskappaleet yhteen cd-levyn reunaa pitkin.
7. Viimeistele alunen joko liimalla
kangaskappaleet yhteen ohuellaliimakerroksella tai ompelemalla
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ne yhteen. Viimeistelyllä varmistetaan, että kangaskappaleiden
reunat eivät purkaudu. Käyttäessäsi huopaa tai vastaavaa joka ei
purkaudu, tämä viimeistely ei ole
tarpeellinen.liimalla kangaskappaleet yhteen ohuella liimakerroksella tai ompelemalla ne yhteen.
Viimeistelyllä varmistetaan, että
kangaskappaleiden reunat eivät
purkaudu. Käyttäessäsi huopaa tai
vastaavaa joka ei purkaudu, tämä
viimeistely ei ole tarpeellinen.
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Perhonen
Tarvitset:
aikakauslehtiä
ohutta rautalankaa
siimaa
paino

Leikkaa lehdistä kaksi palaa,
esim. 10x10 cm ja 15x15 cm.
Taittele molemmat palat noin 5 cm:n
haitaritaitoksille aloittaen kulmasta.
Leikkaa rautalangasta noin
10 cm:n pala ja pujota paino keskivälille lankaa.
Nido taitellut palat rautalangalla yhteen niin että paino jää roikkumaan
perhosen alle.
(Isommasta palasta tulee yläsiivet ja pienemmästä alasiivet)
Taivuta loput rautalangoista perhosen tuntosarviksi.
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Vihkonen postikorteista
Tarvitset:
4 samankokoista postikorttia
2 eriväristä kangastilkkua
(tai vaihtoehtona toiselle
tilkulle kirjansivuja)
paperia
liimaa
metallirenkaita tai narua
naskali tai naula ja vasara
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Liimaa kaksi korttia vastakkain.
Näin kannesta tulee riittävän
vahva. Leikkaa kankaasta tilkku,
joka on jokaiselta reunalta noin
1 – 2 cm isompi kuin kortti. Liimaa
kortti puikkoliimalla kankaanpalan keskelle. Leikkaa kangastilkun
jokainen kulma vinosti noin millin
päästä kortista. Liimaa sisäreunat
kiinni Eri Keeperillä tai vastaavalla.
Leikkaa paperista, kankaasta tai
kirjansivusta palanen, joka on joka
reunalta noin 2 mm pienempi kuin
vihon kansi. Liimaa palanen tasaisesti kannen sisäpuolelle. Ensimmäinen vihon kansi on nyt valmis.
Laita se painon alle kuivumaan
siksi aikaa, kun teet toisen samanlaisen kannen alkaen kohdasta.
Kun molemmat vihon kannet ovat
valmiit, leikkaa paperista nippu
samankokoisia lehtiä vihon väliin.
Asettele paperit haluamaasi kohtaan kansien väliin. Lyö naskalilla

tai naulalla vihon toiseen reunaan
1 cm päähän reunasta yksi tai
useampi reikä, niin että se lävistää sekä etukannen, sivulehdet ja
takakannen. Pujota reikään metallilenkki. Vaihtoehtona lenkille
voit sitoa sivut paperinarulla tai
rautalangalla. Huolehdi kuitenkin, että teet niin ison lenkin, että
kannet ja paperit mahtuvat kääntymään. Koristele kansia ja sisäsivuja
haluamallasi tavalla esimerkiksi
kirjansivuista leikatuin kuvioin.
Muista jättää sivuille tilaa myös
muistiinpanoille. Jos haluat ilahduttaa vihkosella ystävääsi, voit
ympyröidä kirjansivujen sanoista
ystävääsi kuvailevia ilmaisuja.
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Sidottu vihkonen postikorteista
Tarvitset:
4 samankokoista postikorttia
2 eriväristä kangastilkkua
paperia
liimaa
neula ja lankaa

Liimaa kaksi korttia vastakkain.
Tee sama toisille korteille. Laita kortit kankaalle vierekkäin 3
mm päähän toisistaan. Leikkaa
kankaasta tilkku, joka on joka
sivulta 2 cm isompi kuin kortit
rinnakkain. (Voit myös käyttää
kaavaa.) Liimaa kortit vierekkäin kankaanpalan keskelle 3 mm
päähän toisistaan puikkoliimalla.
Leikkaa kangastilkusta jokainen
kulma vinosti noin millin päästä
kortista. Liimaa sisäreunat kiinni Eri Keeperillä. Voit käyttää
liiman levitykseen lastaa. Leikkaa
erivärisestä kankaasta palanen,
joka on joka reunalta noin 2 mm
pienempi kuin vihon kannet yhteensä. Liimaa palanen tasaisesti
kansien sisäpuolelle molempien korttien päälle. Vihon kannet

ovat nyt valmiit. Leikkaa paperista ohut nippu arkkeja vihon väliin. Taita paperit keskeltä kahtia.
Nipun pitäisi olla hieman kansia
pienempi. Paina paperinippuun
neulalla neljä reikää koko taitoskohdan matkalle. Laita nippu
paikoilleen kansien väliin. Pujota lanka neulan avulla toisiksi
alimmaisesta reiästä vihkonipun
keskikohdasta sisäpuolelta ja tule
takaisin taas alimmasta reiästä.
Solmi langanpää kiinni ompelulankaan.

Kuva ja ohje: Pauliina Viljanen, 2012
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Vedä lanka tiukalle ja pujota se sisäkautta toiseksi
ylimmästä reiästä ja tule
takaisin ylimmästä
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2

Sido lanka keskellä olevaan
ompelulankaan
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3

Koristele sisäsivuja haluamallasi
tavalla esimerkiksi kirjansivuista
leikatuin kuvioin. Muista jättää
sivuille tilaa myös muistiinpanoille. Jos haluat ilahduttaa vihkosella ystävääsi, voit ympyröidä
kirjansivujen sanoista ystävääsi
kuvailevia ilmaisuja.
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Lentokone
Tarvitset:
vessapaperirulla
kynä ja sakset
siipiin kartonkia esim. muropaketista
värikästä mainospostia ja liimaa
siipikappaleen päällystykseen

Maalaa vessapaperirulla ja anna
kuivua. Leikkaa siipi mallin mukaan kartongista ja maalaa tai
päällystä värikkäillä papereilla.
Aikuinen leikkaa siiven levyiset
pitkittäisviillot rullan sivuille. Pujota siipi läpi ja koneen läpi naru
kattoon kiinnittämistä varten.
Askarteluja muropaketista ja
mainospostista

naru ripustukseen
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Vuodenajan puu
Tarvitset:
kartonkia esim. muropaketista
kynä ja sakset, musta/ruskea
kynä jos on
värikästä mainospostia/pois
heitettäviä lehtiä ja liimaa
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Leikkaa kartongista puun muoto.
Rungon voi halutessaan värittää
ja piirtää muutamia oksia latvaan. Etsi lehdistä vuodenaikaan
sopivia värejä, revi sivuista pieniä
palasia ja liimaa puun lehdiksi.
Talvella voi etsiä puuhun erilaisia
valkoisia ja kylmiä sävyjä lumeksi.
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Vuodenaikojen kranssi
Tarvitset:
kartonkia esim. muropaketista
kynä ja sakset
värikästä mainospostia/pois
heitettäviä lehtiä ja liimaa

Leikkaa kartongista kranssin
muoto ja jaa se piirtämällä neljään osaan. Etsi lehdistä jokaiseen
neljään vuodenaikaan sopivia
värejä, revi sivuista pieniä palasia ja liimaa kunkin vuodenajan värit kohdalleen. Aikuinen
tekee lopuksi ripustusreiän ja
naru pujotetaan paikoilleen.

naru ripustukseen
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Pöllö
Tarvitset:
talouspaperirulla
kynä ja sakset
silmiä varten munakenno ja
tussikynä
siipiin kartonkia esim. muropaketista

Leikkaa munakennosta silmiksi
kaksi kennoa yhdessä ja piirrä
pohjalle silmät. Liimaa rullan
yläosaan, purista ja anna kuivua
hyvin. Leikkaa pyrstösulat samalla
tavoin kuin mustekalan lonkerot, mutta katkaise pari vatsan
puolelta. Leikkaa siivet mallin
mukaan ja koristele halutessasi
tusseilla. Liimaa ne paikoilleen,
purista ja anna kuivua hyvin.

Eri Keeper- tai vastaavaa liimaa
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Joulukuusi
Tarvitset:
valmiin askartelukartion tai kartonkia, esim. muropakkauksesta
sakset
vanhoja nuottipapereita tai
kirjansivuja
liimapuikon
nitojan (tai hyvin pitävää
liimaa/kaksipuoleista teippiä)
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Piirrä kartiota varten kartongille
ympyrä. Apuna voi käyttää isoa matalaa lautasta (halkaisija n. 26 cm).
Leikkaa ympyrästä puolet ja pyöräytä se kartion muotoon. Nitojalla
sen saa kiinnitettyä varmimmin.
Leikkaa nuottipaperista 6x12 cm
kokoisia paloja. Taita palat keskeltä
lyhyen sivun suuntaisesti ja leikkaa taitteen puolelle muutama 3-4
cm viilto. Liimaa paperisuikaleet
lyhyiltä sivuiltaan kartioon. Aloita
kartion alareunasta ja etene koko
kartion ympäri kerros kerrallaan.
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Lähteet
Kirjalliset lähteet

Marion Elliot + Petra Boase: 100 IDEAA LAPSILLE

www.creativ-seiten.de/

Angela Wilkes: VÄRIKÄSTÄ ASKARTELUA

Nicehouse.fi

www.enchantedlearning.com/crafts

Askartelu ja käsityö 77, talvi 5/97

Paavilainen, M. 1998. Painan, maalaan, huovutan. Tampere: Tammer-paino Oy

www.gfwsheep.com/felting/felt.html

Askartelulehti N:ro 83, pääsiäinen -99
Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi askatelukirja. Jyväskylä: Gummerus
BRIO Leiki ja Opi 2000 kuvasto
Eko Elmeri
Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996.
100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki.

www.hgtv.com
Sinooperi
Stewart and Sally Walton: Eco Deco.

www.lukukeskus.fi/lukuleikki/satujaruno.html

Ulla- Maija Maijanen: Päivähoidon ja alkuopetuksenluova askarteluvuosi 2

www.sinooperi.fi
www.sooda.com/joulumaa/vinkit.html

YLE taitoportti
Askartelu ja käsityö 79, kevät/kesä 2/98

Kustannus Oy
FamilyFun magazine
Felicity Lewis: PIKKU LAHJAT
Iloa Tekstiilityöhön
Jackson, P. 1997. Tehdään paperiveistoksia. Mäkelä, Askartelulehti nro 82, talvi 98-99

Nettilähteet
www.kaapeli.fi/krohn/moraali.html
family.go.com
cc.joensuu.fi/~loristi/1_94/knu.194.html
fi.osha.eu.int/good_practice/stressi/puutteellinen_hallinta.stm

Kolibri.

olet.info/web/sa_handicrafts/handicrafts_main.jsp

Käsityö ja askartelu 2/90.

verkkolehti.econnection.fi

Leeann Mackenzie: Garden decoration from junk

www.cis.hut.fi/~tho/iklubi/krohn.html
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Kädentaitopalvelu
Näprä

Askarteluopas

Kädentaitoa edullisesti
ja ekologisesti
Kierrätyskeskuksen Kädentaitopalvelu
Näprä kannustaa kaikkia askartelusta
ja käsitöistä kiinnostuneita käyttämään
ekologisia materiaaleja ja tarvikkeita.
Meiltä löydät kierrätetyt ja edulliset materiaalit, joista voi askarrella ja ommella
hyvällä omallatunnolla.

Lue lisää:
www.kierratyskeskus.fi/napra
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