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Käsityö
viikko 16
Sopiva säilytin
Suunnittele ja valmista keittiön kartonkitölkki-roskista
sopiva säilytin, jollekin valitsemallesi asialle. Säilytin voi
olla esimerkiksi kukkaro, aurinkolasikotelo, kännykkätasku,
penaali, lahjakuori tai salaisten asioiden piilo. Mieti mitä
siinä säilytetään, minkä kokoinen sen tulee olla ja miltä
haluat sen näyttävän. Sopiiko se omaan tyylisi vai annatko
sen lahjaksi?
OHJE
1. Tutki keittiön roskiin päätyviä kartonkisia juoma- ja
ruokatölkkejä. Niiden kartonki sopii ompeluun ja käyttöesineisiin, koska se on vahvaa ja kestävää sisäpuolen muovisen
pinnan vuoksi. Valitse sopiva tölkki. Huuhtele ja kuivaa se
hyvin.
2. Avaa tölkki saumoistaan saksilla leikaten.
3. Tutki avattua tölkkiä ja mieti millaisen säilyttimen siitä
saisi. Voit hyödyntää tölkin saumoja taitoskohdissa. Pidätkö
enemmän yksivärisestä sisäpuolesta vai värikkäästä ulkopuolesta? Piirrä erilliselle paperille ideoita ja valitse niistä yksi
jonka toteutat.
4. Leikkaa ideasi mukainen kaava tavallisesta paperista.
Kaavan avulla voit testata ideasi toimivuutta ennen varsinaisen ompelutyön aloitusta. Jos säilyttimesi vaati taittelua,
testaa kaavalla mihin kohtaan taitokset tulevat. Arvioi minkä
verran tilaa ompeleet vievät ja jätä sopiva saumavara. Jos
kaavasi ei toimi, korjaa suunnitelmaasi ja leikkaa uusi kaava.
5. Kun suunnitelmasi ja kaava ovat valmiita:
Asettele kaava avatun kartonkitölkin päälle sopivaan kohtaan ja jäljennä se reunoja myöten (lyijykynällä painaen). Jos
kaava ei pysy paikallaan, käytä apuna esim. teippiä.
6. Leikkaa piirtämäsi pala/ palat irti kartongista. Taittele
palat ja asettele ne oikein, ennen kuin aloitat ompelun. Helpottaaksesi ompelutyön ja taitosten paikalla pysymistä, voit
teipata ne jostain kohtaa yhteen esim. maalarinteipillä.
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7. Valitse sopiva lanka ja neula ja tee tarpeeksi
pullea alkusolmu langan päähän.
Ennen saumojen ompelua: jos haluat koristella
työtäsi esim. ompelemalla pintaan jotain kuvia
tai kuvioita, tee se ennen saumojen ompelemista.
Jos työhön tulee nappi, ompele se ennen saumojen ompelua.
Ompele saumat itsellesi mieluisilla pistoilla.
Voit ajatella että ompelu on kuin piirtämistä ja
voit keksiä ihan omanlaisia pistoja tai kuvioita.
Alku- ja loppusolmut voit halutessa piilottaa
aloittamalla ja päättelemällä ompelun säilyttimesi sisäpuolelle. Tee päättely ja loppusolmu
hyvin, jotta saumat eivät lähde purkautumaan.
8. Voit halutessasi tehdä säilyttimeen nyörin
esimerkiksi sormivirkkaamalla, kiertämällä,
letittämällä, tai kivasta nauhasta. Tee sopivan
pituinen nyöri ja kiinnitä se työhösi esim. ompelemalla.
9. Kun työsi on valmis, tutkaile sitä, vertaa
alkuperäiseen ideaan, käytä ja testaa. Miten
onnistuit mielestäsi?
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Mitä tarvitset
kartonkiset juomatölkit (esim. maitotölkki, mehutölkki
tms.)
paksua lankaa tai mitä kotoa löytyy
nappi, helmi tai juomatölkin korkki
piirustuspaperia ja sopivat kynät
sakset
parsinneula
lyijykynä
viivain tai muu suora apuväline
Nyöriä varten: villalankaa, puuvillalankaa tai nauhaa

Tavoite
Tavoitteena on oppia käyttöesineen suunnittelua, kolmiulotteista ajattelua sekä harjoitella ompelutaitoja

Taustatietoa
Erilaisia ompeleita (etupisto, pykäpisto, ristipisto):
LINKKI
Video-ohje pykäpiston tekoon: LINKKI
Nyörin teko:
Kieritetty nyöri: LINKKI, LINKKI
Sormeiltu nyöri: LINKKI
Napin ompelu: LINKKI
Kirjontapistoja pinnan koristeluun: LINKKI
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