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Hassu vappuhattu MUOTOILU
5-6v

Nyt pääset suunnittelemaan ikioman ja hauskan vappuhatun!

OHJEET: 

Ensin tehdään vappuhattun pohjat: 
Ota 2kpl A4-paperiarkkia ja taita ne keskeltä kahtia. Hiero 
kostealla siveltimellä vesivärinapista paljon väriä ja roiski sitä 
sattumanvaraisesti papereiden toiselle puolelle (kuva1). Taita 
sitten paperin toinen puolisko väriroiskeiden päälle (kuva 
2). Kun avaat paperin, hieno symmetrinen pinta on valmis! 
(kuva 3). Jätä molemmat pohjapaperit kuivumaan. Valmistele 
sillä aikaa leimasimet kuntoon (kuva 4). 

Tarvitset esim. noin 2cm palan kurkkua, josta toisesta puo-
lesta koverrat lusikalla keskiosan pois - siitä syntyy rengasku-
vioita. Toisella puolella painamalla taas saat ympyröitä. Voit 
käyttää mitä tahansa muitakin aineksia leimasimiin! Leimasi-
men muodosta riippuen saat painettua erilaisia kuvioita. 
Kasta kurkkuleimasinta vesivärinapista sekoituspaperille 
hiertämääsi väriin tai levitä väri siveltimellä leimasimen pin-
taan ja paina kuvio paperille. Kannattaa aluksi testata tyhjälle 
paperille erilaisia kuviovaihtoehtoja, koska niitä on loputto-
masti! (kuva 4)
Kokeile painaa kuvioita harvaan, tiheään ja päällekkäin, eri 
värejä yhdistellen. Kun olet testaillut riittävästi, voit painaa 
kuviot molempiin kuivuneisiin hattupohjiisi (kuva 5).

Kun painamasi kuviotkin ovat kuivuneet, taita molemmat 
pohjapaperit pitkittäissuunassa kahdeksi pitkäksi kappaleeksi 
kuviopuoli päällepäin. Liimaa kappaleet liimapuikolla yhteen 
renkaaksi, joka sopii päähän. Pyydä vanhempiasi auttamaan 
tässä vaiheessa, ja muista tarkistaa sovittamalla että hatusta 
tulee oikean kokoinen.

Tämän jälkeen tehdään päähineeseesi liimattavat koristeet. 
Voit piirtää ja värittää esim. öljypastelleilla uudelle paperille 
kuvia erilaisista asioista - haluatko hattuusi kukkia ja mehi-
läisiä kuten kuvan poika, vai metsän eläimiä, dinosauruksia 
tai supersankareita? Sinä päätät! Kun olet piirtänyt kuvat 
leikkaa ne irti, ja liimaa sopivaan kohtaan hattuasi (kuva 6).

Sitten vain hattu päähän ja vappuilemaan! (kuvat  7 ja 8). 
Voit myös tehdä halutessasi kaikille muillekin perheenjäse-
nillesi omat vappuhatut, tai voitte valmistaa niitä yhdessä.
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Mitä tarvitset

Kuosisuunnittelun/kuvioinnin, pinnan rakenta-
misen ja sommittelun harjoitteleminen, ongel-
manratkaisutaidot hatun/päähineen muodon ja 
sen eri osien toteuttamisessa.

Taustatietoa

Tavoite

A4-kokoista paperia 3-4 arkkia, vesivärit, sivelti-
met, erilaisia leimasinmateriaaleja esim. kurkun 
tai omenan pala, ulkoa kerättyjä lehtiä, raken-
telupalikoita tms. liimapuikko, sakset, narua / 
lankaa tai kuminauhaa.

Vappua on juhlittu perinteisesti erilaisin hatuin. 
LINKKI1 ja LINKKI2

Kuva4 kuvio,- ja pintakokeiluita eri 
leimasimilla

Kuva5, valmista hattupohjaa

Kuva6 koristeiden piirtäminen, leikkaaminen 
ja liimaaminen hattuun

Kuva7 valmis hattu

Kuva8
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