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Nyt tehdään hauska keppikukka sekatekniikalla! 
Ota esiin tukeva paperi! Piirrä pyöreän esineen avulla 
siihen aivan vierekkäin kaksi samankokoista ympy-
rää. Väritä väriliiduilla kumpaankin ympyrään kukan 
keskusta. Kukalla voi olla kasvot tai keskellä voi olla 
erilaisia kuvioita. Leikkaa ympyrät irti paperista.

Leikkaa aikakauslehdistä erivärisiä paperinpaloja. Ota 
toinen paperi ja liimaa löytämäsi väripaperit vierekkäin 
paperiarkille kunnes koko paperi on peittynyt kuvilla. 

Nyt on aika tehdä terälehdet. Piirrä terälehtiä vierek-
käin äsken päällystämäsi paperin reunaan. Terälehdet 
voivat olla vaikkapa pitkulaisia, pyöreitä tai kulmikkai-
ta. 
(Katso kuva 2. Työvaiheet)

Leikkaa terälehdet irti. Laita liimaa terälehden tyveen 
sen värilliselle puolelle ja kiinnitä lehdet vierekkäin 
toisen tekemäsi kukan keskustan valkoiselle puolelle. 
Käytä pöydän suojana aikakauslehden aukeamaa tms. 
ja liimaa huolellisesti.

Nyt on aika kiinnittää tikku. Laita kukan värillinen 
puoli alaspäin ja kiinnitä tikku teipillä sen taakse. 
Väritä nyt terälehdet myös takaa. Viimeistele kukkasi 
liimaamalla toinen keskusta tikun päälle. Keskusta 
liimaantuu takapuolelle paremmin, jos terälehtiä ei ole 
väritetty aivan tyvestä. Voit tehdä myös kukan tikku-
varteen pari lehteä. 
(Katso kuva 3. Työvaiheet)

Haluatko tehdä useampia kukkia? Sinulta jäi varmasti 
ylimääräistä päällystettyä paperia ja myös keskustan 
tekemiseen varattua paperia, joten ei muuta kuin 
tekemään lisää! Voit myös liimata kukkiin helmiä, 
höyheniä tai mitä vain löytämiäsi koristeita. Voit myös 
toteuttaa kukat pelkästään kollaasina tai värittäen.

Kuva 2. Työvaiheet
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Mitä tarvitset Tavoite
Tukevaa paperia, aikakauslehtiä (tai mui-
ta väripapereita, mainoslehtisiä), sakset, 
liimapuikko, grilli- tai kukkatikku, öl-
jypastelliliidut, maalarinteippirulla tms. 
(sopii myös pyöreäksi esineeksi)

Tässä tehtävässä harjoittelet kädentai-
toja saksilla leikkaamalla, liimaamalla ja 
piirtämällä. Värien etsiminen kehittää 
havaintokykyäsi.

Taustatietoa
Kollaasi tarkoittaa erilaisista materi-
aaleista yhteen liimaamalla tehtyä tai-
deteosta. Kollaasissa voidaan käyttää 
esimerkiksi paperia, pahvia, kangasta ja 
muita kierrätysmateriaaleja. Kollaasi-ter-
mi tulee ranskankielisestä sanasta collar, 
joka tarkoittaa liimata. 

Keramiikkataiteilija Anu Pentik on 
rakentanut suuria kukkia savesta. 
LINKKI

Kuva 3. Työvaiheet Kuva 4. Kukan väritetty puoli

Kuvat: Satu Tikka

https://taidehalli.fi/events/anu-pentik-kolme-tilaa/

