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Nyt tehdään vappunaamio! Ota esille tyhjä kartonkipakkaus 
(koko n.A4) ja leikkaa etureuna irti taustasta. Tulosta tehtävä-
ohjeesta valmis naamiopohja ja leikkaa se irti taustastaan. Laita 
leikattu mallinaamio kartongin kääntöpuolen päälle ja piirrä 
sen ääriviivat kartongille. Piirrä silmänreiät oikeille paikoilleen. 
Leikkaa piirtämäsi kartonkinaamio irti taustasta. Leikkaa myös 
silmänreiät naamioon!
Huom! Jos tahdot muuttaa mallipohjaa, voit teipata naamion 
taakse vaikkapa pupun korvat. Voit myös muuttaa silmänreikien 
muotoa tai tehdä ihan omanlaisen naamiomuodon. Jos et voi 
tulostaa valmista naamiomuotoa, voit piirtää mallista katsoen 
samanlaisen suoraan kartongille! 

Nyt naamiosi tarvitsee koristeita! Revi tai leikkaa aikakausileh-
distä irti värillisiä paperisuikaleita ja liimaa niitä suojapaperin 
päällä naamiosi pintaan. Voit käyttää myös silkkipaperia, väri-
papereita, höyheniä tai muita koristeita naamiossasi. Jos käytät 
silkkipaperia, levitä liima naamioon ja paina silkkipaperi suoraan 
liiman päälle. Siisti lopuksi vielä naamion reunat leikkaamalla 
ylimääräiset paperisuikaleet pois. Jos silmänreiät peittyivät, 
käännä naamion toinen puoli vielä esiin ja leikkaa reiät uudel-
leen auki.

Naamio on valmis, kun siihen on vielä kiinnitetty naru. Voit 
pyytää apua vanhemmaltasi! Naamion sitomiseen soveltuu joko 
kaksi lankaa, jotka voi solmia rusetille tai yksi lanka (joustava 
nauha on paras). Naruksi soveltuu melkein mikä vain kestävä 
naru: lahjanaru, juuttinaru, korunauha, kengännauha tms.

Narun kiinnitys: Tee esimerkiksi saksen kärjellä tai harpilla 
pieni reikä naamion kumpaankin sivuun silmän korkeudelle. 
Jätä tarpeeksi tilaa naamion reunaan, jottei se rikkoonnu reikää 
tehdessä. Työnnä lanka reiästä ja tee sopiva lenkki ja sido nauha 
umpisolmulla hyvin kiinni.

Mitä tarvitset

Tavoite

Taustatietoa

Noin A4 kokoinen kartonkipakkaus (esim. puurohiutaleet/ 
riisipakkaus), aikakausilehti tai värillisiä papereita, liima-
puikko, lyijykynä, sakset, nauhaa kiinnitykseen.

Tässä tehtävässä eläydyt vappuhahmon 
rooliin valmistamalla itsellesi juhla-asus-
teen: vappunaamarin. Harjoitat havain-
tokykyäsi valitsemalla erivärisiä papereita 
naamiosi koristeeksi ja piirtäessäsi naamion 
ääriviivoja. Sorminäppäryys kehittyy liima-
tessa, leikatessa ja piirtäessä.

Ihmisillä on ns. sisäinen kartta kaikkien kehon 
osiensa sijainnista. Jos suljet silmäsi ja yrität 
koskea nenääsi, se onnistuu yleensä aika hyvin. 
Jos käytät tätä taitoa, voit piirtää silmänreiät 
vasta lopuksi naamioosi. Pyydä kaveri avuksi. 
Laita naamio päähäsi ja osoita kaverille etu-
sormillasi, missä silmäsi sijaitsevat naamion 
pinnassa. Kaverisi piirtää pienet pisteet sorme-
si kohdalle. Nyt voit piirtää pisteiden ympärille 
haluamasi muotoiset silmänreiät. Tee saksen 
terällä pieni aukko keskelle silmää ja leikkaa 
ääriviivoja pitkin. 
Täältä löydät ideoita vappunaamarin koriste-
luun: LINKKI1, LINKKI2, LINKKI3.
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