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Hulvattomat asusteet

MUOTOILU
9-11v

Kevät saapuu ja toukokuun ensimmäisenä päivänä Suomes-
sa juhlitaan vappua, keväistä karnevaalijuhlaa! Suunnittele 
itsellesi tai perheenjäsenille hulvattomia asusteita kevään ja 
vapun kunniaksi.

Asuste = vaatetukseen kuuluva, pieni vaatekappale tai koriste. 
Asuste täydentää pukeutumista ja ilmentää omaa tyyliäsi tai 
esimerkiksi tietyn juhlan teemaa. Asuste voi olla esimerkik-
si lippis, hattu, rusetti, ruusuke, huivi, huntu, vyö, solmio, 
viuhka, aurinkolasit tai koru.

Ideoi, suunnittele, valmista
Ideoi erilaisia asusteita paperille luonnostellen. Vapun 
juhlinnassa näkyy huumori ja hulluttelu. Nyt voit päästää 
hassuimmatkin ideasi valloilleen! Tämän tehtävän kuvissa 
näkyy esimerkkejä asusteista, jotka on valmistettu paperista, 
kartongista sekä kankaasta. Halutessasi voit käyttää muita-
kin kotoa löytyviä materiaaleja. Käytä kuvien esimerkkejä 
tarvittaessa ideoinnin apuna tai keksi ihan omanlaisia asus-
teita itsellesi ja perheellesi. Valitse toteutettavaksi yksi idea 
kerrallaan.

Hattu

Itse kuvioidut paperit
Voit tehdä asusteita varten omia kuviopape-
reita. Väritä paperiin tai kartonkiin kuvioita 
rasvaliiduilla. Maalaa kuvioiden yli ja välei-
hin vesiväreillä laveeraten. Anna maalauksen 
kuivua ja käytä sen jälkeen materiaalina 
hattuun, rusettiin tai muuhun ideoimaasi 
asusteeseen.
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Mitä tarvitset

Rusetti
1.Leikkaa paperista suorakaiteen muotoi-
nen pala esim 20cm x 15cm (ison rusetin 
saat tarvikepaketin A4 paperista). Voit 
käyttää myös muita materiaaleja esim. 
kangasta, kuplamuovia, kahvipusseja tai 
mitä vain sopivaa.

2. Taittele paperi vaakasuorassa haitariksi. 
Kangasta käytettäessä katso miten saat sen 
taittumaan nätisti.

3. Sido keskelle nauha, tai liimaa/ teippaa 
paperisuikale kiristämään keskiosa.

Taustatietoa

Tavoite
suunnittelupaperia
paperia maalaamiseen
sakset
viivotin
liidut
vesivärit
siveltimet
narua, nauhaa tai kangaskuminauhaa (hattu, 
rusetti)
värikyniä tai tusseja
liimaa / teippiä

Tavoitteena on oppia:
Asusteiden suunnittelua ja valmistusta.
Kolmiulotteisten muotojen tekemistä kaksiulot-
teisesta materiaalista.

Silmälasit
1. Piirrä suunnittelemasi silmälasien kaava ensin paperiin. Katso että silmälasit olisivat sanko-
jen kanssa n.40cm pitkät. (A4-paperille aseteltuna viistosti kulmasta kulmaan) 

2. Sovita laseja päähäsi nähdäksesi ovatko ne oikean kokoiset. Tarvittaessa tee korjauksia kaa-
vaan ja sovita uudestaan. 

3. Aseta kaava haluamasi materiaalin päälle, jäljennä ääriviivat. Voit käyttää materiaalina 
esimerkiksi kaksinkertaiseksi liimattua paperia tai kierrätyskartonkia. Silmälasit on helpompi 
värittää ennen leikkaamista. Leikkaa lasit irti jäljennettyjä ääriviivoja pitkin.

Miksi vappua vietetään?

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/05/17/vappu-15

