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Hattu kuin veistos
Juhlat ovat tulossa ja juhliin tarvitaan uusi hattu. Materiaalina hatun 
rakentamiseen sinulla on sanomalehteä, paperia, vesivärit, väriliidut ja 
liimaa. Millaisen hatun rakennat? Voit laittaa mielikuvituksen ja kekseliäi-
syyden peliin.

Tekemisen voit aloittaa origami-taittelun avulla. Taittelemalla saat paperin 
taipumaan mitä ihmeellisimpiin muotoihin ja pitämään muotonsa ilman 
liimaamista. Voit lähteä liikkeelle taitellusta päähineestä ja saat siitä per-
soonallisen lisäämällä siihen väriä ja osia paperista. Pohdi, kuinka koriste-
let hattusi. Tuleeko hatusta runsain kukkasin ja nauhoin koristeltu ihanuus 
vai geometrisesti kuvioitu abstrakti kokonaisuus? 

Aloita taittelemalla hattu sanomalehdestä tai muusta paperista. Jotta hatun 
voi oikeasti laittaa päähän, on paperin hyvä olla n. kokoa A3 tai sanoma-
lehden aukeama. Tällä videolla opastetaan yksinkertaisen ns. maalarin- tai 
merimiehen-hatun tekeminen: Paper Hat - How to make a Paper Hat 
Simple

Hakusanalla origami hat, löydät paljon erilaisia hattumalleja ja ohjeita, 
joista voit valita mieleisesi oman teoksen pohjaksi, jollei maalarinhatun 
malli miellytä sinua. Jos haluat hattuun väriä, voit värittää ja kuvioida pa-
perin ennen taittelua. Jos käytät vesivärejä, käytä vettä säästeliäästi ja anna 
paperin kuivua hyvin ennen taittelua, jotta se ei repeä. Kuvioinnin ja värit 
voi tehdä myös taiteltuun hattuun.

Voit tehdä koristeita paperille piirtäen ja maalaten. Maalaa paperi ennen 
koristeiden muotoilua ja kiinnittämistä tai käytä värillistä paperia, jota 
löydät esimerkiksi paperinkeräykseen menossa olevista mainoksista tai 
aikakauslehdistä. Voit muotoilla paperia hyvin monin eri tavoin. Voit 
rutistaa, taitella ja kääriä paperia kolmiulotteiseksi. Erilaisia nauhoja saat 
leikkaamalla paperia suikaleiksi. Muista, että myös suikaleita voi kieritellä 
ja pyöritellä kolmiulotteisiin muotoihin. Paperisuikaleita voi myös pujo-
tella eri tavoin toistensa kanssa limittäin ja lomittain. Jos innostuit origa-
mista, löydät ohjeita myös erilaisten muotojen sekä kukkien tai hedelmien 
taitteluun. Tietoisku-Taustatietoa-kohdasta löydät linkkejä erilaisiin 
paperiteoksiin, niitä kannattaa katsoa inspiraatioksi ja vinkeiksi.

Kokeile erilaisia sommitteluja hatussa ennen kuin liimaat koristeet pai-
koilleen. Pohdi veistoksellisen hatun jännitettä. Jännitettä voit rakentaa 
teokseen erilaisilla vastakohdilla. Voiko hatussa olla toisaalla jokin suuri 
koriste ja sen vastakohdaksi jotakin pientä ja useampia? Käytätkö vastavä-
rejä koristeissa? Tummaa ja vaaleaa? Sileää ja karheaa pintaa? Kulmikasta 
ja pehmeää muotoa?

Kuvaa valmis teos päässäsi. Käytä peiliä tai itselaukaisijaa apuna tai pyydä 
jotakuta perheestäsi kuvaajaksi.
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https://www.youtube.com/watch?v=1TekA1Q8pc0
https://www.youtube.com/watch?v=1TekA1Q8pc0
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Kuva: Minttu Hyytiäinen

sanomalehti, paperi, aikakausilehdet, vesivärit, liidut, piirtimet, liima

Harjoittelet ja opit käyttämään paperia erilaisin tavoin kolmiulotteisen 
teoksen materiaalina.
Harjoittelet jännitteen muodostamista vastakohtien avulla ja plastista 
sommittelua.

Origami tarkoittaa alunperin japanilaista paperin taittelua, mutta on 
vähitellen muotoutunut yleissanaksi paperintaittelutaiteelle.
Plastinen sommittelu on kolmiulotteisten osien järjestämistä teokses-
sa niin, että saadaan mielekäs kokonaisuus.

Paperihattuja ja esimerkkejä paperin käsittelytavoista löytyy 
tästä ja täältä

Barokkihattuja ja asuja paperista
Geometrisiä päähineitä
Kukkakoristeisia päähineitä

https://www.lyannemarsh.com/textiles/paper-sculpting
http://www.multimedialab.be/doc/images/index.php?album=communication%2Fart_paper
https://theawesomedaily.com/artist-crafts-intricate-baroque-wigs/
https://misassembled.com/collections/headpieces
http://rosalindgracedesigns.blogspot.com/2012/02/paper-flower-headpieces-by-eloise-corr.html

