
#espoonkuvisetana

JAKSORYHMÄT/PAJAT
viikko 13 

Herkkuhahmo

Mikä on sinun lempiherkkusi? Onko se makea vai 
suolainen? Terveellinen vai epäterveellinen? Tutki 
keittiön kaappeja ja etsi kaikkein herkullisin asia, 
jonka löydät. Tästä herkusta tehdään sarjakuva- tai 
videopelihahmo.

Mieti ensin, miten herkkuominaisuudet näkyvät 
hahmossa: Onko hahmo ihminen, jolla on herkku-
vaatteet? Onko hahmo itsessään herkku, jolla on 
kasvot ja raajat? Vai onko hahmo osittain herkku ja 
osittain eläin? Mieti myös, millainen hahmosi on 
luonteeltaan: onko hän kirpeä, hyväntuulinen, helpos-
ti tulistuva, aamuvirkku… Miten nämä ominaisuudet 
näkyvät hahmossa? Jos haluat hakea lisäinspiraatiota, 
voit etsiä netistä ideoita hakusanalla “food chibi” tai 
“food character”. 

- Luonnostele hahmosi ensin pääpiirteittäin yhdelle 
tasolle (layer). Hahmottele hahmosi asento suurin-
piirtein: mieti, minkä muotoinen vartalo hahmolla on 
ja missä asennossa hahmon kädet ja jalat ovat. Onko 
hahmolla jotain esineitä käsissä?

- Piirrä hahmon ääriviivat yksityiskohtaisesti toiselle 
tasolle. Mieti, miten herkkuominaisuudet näkyvät 
yksityiskohdissa: ovatko hahmon vaatteet tehty tästä 
ruoka-aineesta? Vaikuttaako herkku hahmon ilmee-
seen? Entä voiko sillä olla mukana joitain esineitä, 
jotka liittyvät herkkuun?

- Väritä hahmo kolmannelle tasolle. Mieti, miten 
herkun värit näkyvät hahmon väreissä.

- Lisää varjot ja valot neljännelle tasolle. Mieti, mistä 
suunnasta valo tulee ja piirrä valot ja varjot sen mu-
kaan.

- Väritä tausta omalle tasolleen.
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Mitä tarvitset

Oppilaan palaute

- Oliko tehtävänanto ymmärrettävä?
- Miltä tehtävän tekeminen tuntui?
- Mitä haluaisin tehdä seuraavaksi?
Kirjoita vastauksesi ylös tai pyydä perheenjäsentäsi kirjoittamaan ylös ja 
säästä vastaukset seuraavalle kuvistunnille. Kirjoita palaute vapaasti kir-
joitettuna teoksesi taakse tai erilliselle paperille. 

Voit koota myös digitaalisen dokumentin, jossa pidät päiväkirjaa.
Pidä työpäiväkirjaa jos ehdit/jaksat.

Tabletin tai puhelimen.
Jonkin piirto-ohjelman (esimerkiksi Autodesk SketchBook, 
Tayasui Sketches tai Procreate).
Kotoasi löytyvän herkun.

Tavoite

Harjoitellaan hahmosuunnittelua.
Tutkitaan ruoka-aineita uudesta näkökulmasta.
Kokeillaan digitaalista piirtämistä eri tasoja hyödyntäen.

Taustatietoa

Hahmosuunnittelu on osa laajempaa taiteellista ilmiötä nimeltä 
concept art eli konseptikuvitus. Konseptikuvituksella tarkoitetaan 
elokuvia tai videopelejä varten luotuja hahmoja, maisemia ja muita 
taiteellisia ideoita. Jos haluat käydä katsomassa muiden tekemiä 
konseptikuvitusteoksia, esimerkiksi nettisivu Art Station on hyvä 
paikka tähän.

https://www.artstation.com/

