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Keväinen koriste
Suunnittele ja toteuta pääsiäisaiheinen koriste joka sopii 
juuri sinun kotiisi. Voit tehdä koristeen pöydälle tai roik-
kumaan katosta. Ohjeiden esimerkkeinä on kaksi erilaista 
koristetta: pajunoksista rakennettu sekä aikakauslehdistä 
himmelitekniikalla tehty Pajaki. Valitse itsellesi mieleinen 
tekniikka tai sovella ohjetta oman ideasi toteuttamiseen. 
Koriste voi olla kevät- tai pääsiäisaiheinen, mikäli kotonasi 
vietetään pääsiäistä.

OHJE 1
Pajukoriste:
Kysy vanhemmiltasi mistä pajunoksia voi kerätä. Käy 
ulkona keräämässä sopiva määrä. Leikkaa oksat pensaasta 
siististi (oksa)saksilla tai puukolla aikuisten avustuksella. 
Leikkaa pensasta sieltä täältä, jotta pensas säilyy kauniina 
ja elinvoimaisena. Älä leikkaa muiden pensaiden/puiden 
oksia.

1. Leikkaa 8-15 oksaa, joissa vähintään 3 pitkää ja 3 lyhyttä
2. Tee lyhyistä oksista kolmio kiinnittämällä oksien päät 
yhteen (langalla/ kuminauhalla/ rautalangalla) 
3. Kiinnitä pitkät oksat yksi kerrallaan tekemäsi pohjakol-
mion kulmiin (sitomalla)
4. Liitä pitkien oksien yläpäät yhteen
5. Kun kehikko on valmis, voit leikellä lopuista oksista eri 
mittaisia ja tehdä niistä “kerroksia” kiinnittämällä niitä 
ristiin rastiin kehikon sisään (kts. esimerkki-kuva).
6. Yhdistele pajukehikkoon omia koristeita (esim. keväiset 
itse tehdyt koristeet paperista, maalatut pääsiäismunat, 
perheen omat koristeet)

MUOTOILU
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OHJE 2
Pajaki-koriste:
Himmelitekniikalla tehty Pajaki-koriste on 
muokattu Designmuseon ohjeesta (linkki 
alla). Materiaalina käytetään paperikeräyk-
seen päätyneitä aikakauslehtiä, sanomaleh-
tiä tai postiluukusta kolahtavia mainoksia. 
Lehdistä rullataan ja liimataan pillejä sekä 
leikataan kukkia tai muita itselle mieluisia 
koristeita. Käytä apuna rullaamiseen puu-
tikkua esim. kynää, syömäpuikkoa tai sivel-
timenvartta. Mieti mitkä värit sopivat kotisi 
sisustukseen. Suunnittele mitä värejä käytät 
paperipilleihin, mitä värejä koristeisiin ja 
etsi tietyn värisiä sivuja. Esimerkki-kuvassa 
on vihreät pillit sekä punasävyinen, kelta-
sävyinen ja sinisävyiset kukat. Katso him-
melin teko-ohje allaolevasta linkistä. Voit 
myös etsiä muita himmelin teko-ohjeita 
netistä, muunlaisten muotojen tekemiseen.

Ohjeet Designmuseon sivuilla:
LINKKI

Kuvat: Arja Rantala

https://www.designmuseum.fi/fi/events/pajaki-himmelitekniikalla/
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Tavoite

Taustatietoa 

Mitä tarvitset
Ohje 1: Pajukoriste
Suoria, pitkiä pajunoksia 8-15 kpl 
Sakset, (oksasakset)
Sitomiseen: esim. narua, lankaa, kuminauhoja, 
hiuslenkkejä tai rautalankaa
Koristeluun: esim. silkkinauhaa, lahjanarua, 
itse tehtyjä koristeita, pääsiäismunia tai per-
heen omia koristeita

Ohje 2: Pajaki-koriste
Sakset
10 kpl paperipillejä 10 (Huom. pillit voi val-
mistaa itse sanoma- tai aikakauslehdistä)
Paperiliima
Sanoma- tai aikakauslehtiä
Puutikku avuksi rullaamiseen, esim. kynä, 
syömäpuikko, siveltimenvarsi
Koristeisiin:
Kynä
Viivotin
Lankaa 
Neula
Paperia: esim. sanoma- tai aikakauslehtiä, silk-
kipaperia, serviettejä, talous- tai vessapaperia

Tavoitteena on oppia kolmiulotteista hahmot-
tamista ja rakentelua, sisustussuunnittelua sekä 
somisteiden tekoa.

Mikä on Pajaki?
Pajaki on perinteinen puolalainen koriste, jota on valmistettu jo parisataa vuotta sitten 
1800-luvulla. Perinteisesti Pajakia valmistivat maaseudulla asuvat naiset käyttäen 
materiaalina olkia tai paperia. Pajaki-himmeleitä tehtiin koristeiksi juhliin, mm. pää-
siäiseksi, jouluksi, häihin ja ristiäisiin. Sen uskottiin tuovan onnea. Pajaki muistuttaa 
suomalaista olkihimmeliä, joka on tyyliltään koruttomampi, verrattuna värikkäisiin 
Pajakeihin.

Pajun keräämisestä: LINKKI
Jokamiehen oikeudet: LINKKI

Näin voit rullata paperipillin

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/375898-pajunoksien-hakija-rikoitko-lakia-kannattaa-hakea-oksansa-vahemman-nakyvalta
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet

