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Nyt pääset valmistamaan oman hauskan vappuhatun!

Suunnittele ensin hattuusi sopiva kuviointi ei kuosi. Voit toteuttaa 
kuvioinnin joko leimasinpainantana (A) tai roiskemaalaten (B). Mo-
lemmissa tekniikoissa paperi taitetaan aluksi keskeltä kahtia ja kuviot 
painetaan tai roiskitaan aluksi vain toiselle puolelle paperia ja sitten 
paperi taitetaan ja näin saadaan sama kuvio toistumaan paperilla sym-
metrisesti. 
Päähineen koosta riippuen tarvitset 2-3 kpl A4- tai A3-kokoista pape-
ria. Tee kuviointi kaikille papereille. Jos haluat hapsukoristeita hat-
tuusi, niin kuvio tämä paperi molemmin puolin, paperi voi myös olla 
hiukan ohuempaa kuin hatun runko (esim. kopiopaperia).

A) Painamiseen tarvitset leimasimeksi esim. noin 2cm palan kurkkua, 
josta toisesta puolesta koverrat lusikalla keskiosan pois - siitä syntyy 
rengaskuvioita. Toisella puolella painamalla taas saat ympyröitä. Voit 
käyttää mitä tahansa muitakin aineksia leimasimiin ja kokeilla millaisia 
erilaisia kuvioita saat aikaiseksi eri välineillä.
Kasta kurkkuleimasimia vesivärinapista sekoituspaperille hiertämääsi 
väriin tai levitä väri siveltimellä leimasimen pintaan ja paina kuvio. 
Kannattaa aluksi testata tyhjälle paperille erilaisia kuviovaihtoehtoja, 
koska niitä on loputtomasti! Kun olet testaillut, voit painaa kuviot 
hattupohjiisi. Jätä paperit kuivumaan. 

B) Hiero kostealla siveltimellä vesivärinapista paljon väriä ja roiski sitä 
sattumanvaraisesti papereiden toiselle puolelle. Taita sitten paperin 
toinen puolisko väriroiskeiden päälle. Kun avaat paperit, hieno sym-
metrinen pinta on valmis! Jätä paperit kuivumaan. 

Sillä aikaa kun kuviot kuivuvat voit suunnitella millaisen hatun aiot 
toteuttaa. Onko hattusi perinteinen kartiohattu vaiko kenties jokin 
muunnelma siitä? Vai tuleeko hatustasi silinterihattumainen lieriö tai 
kenties jotain ihan muuta? Suunnittele hattuusi myös erilaisia koris-
teita. Voit tehdä niitä esim. hapsuttamalla yhden koristelluista pape-
reista (tässä on hyvä olla kuvioita molemmin puolin paperia) kampa-
maisesti ja sitten voit vaikka kieputtaa siitä huiskun tai käyttää hapsuja 
muuten hattusi koristeluina. Hapsuja voit kihartaa kieputtamalla niitä 
kynän ympäri tai voit vaikka taitella niistä porrasmaisia kreppejä. 

Kun kuviopaperit ovat kuivuneet toteuta hattusi. Tarvittaessa voit 
laittaa hattuusi leuan alle tulevat kiinnitysnarut (langasta tai narusta) 
tai kuminauhan. Ole varovainen rei’ittäessäsi paperia. 

Sitten vain hattu päähän ja vappuilemaan! Voit myös tehdä halutes-
sasi kaikille muillekin perheenjäsenillesi omat vappuhatut, tai voitte 
yhdessä valmistaa niitä.

Välineitä 
leimasinpainantaan
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Mitä tarvitset

Kuosisuunnittelun/kuvioinnin harjoitteleminen, 
ongelmanratkaisutaidot hatun/päähineen muo-
don ja sen eri osien toteuttamisessa

Taustatietoa

TavoiteA3- tai A4-kokoista paperia 2-3 arkkia, vesi-
värit, siveltimet, erilaisia leimasinmateriaaleja 
esim. kurkun tai omenan pala, ulkoa kerättyjä 
lehtiä, rakentelupalikoita tms. liimapuikko, sak-
set, tarvittaessa hatun leuan alle kiinnitykseen 
narua / lankaa tai kuminauhaa.

Vappua on juhlittu perinteisesti erilaisin hatuin. 
LINKKI1 ja LINKKI2

Hatussa voi olla vaikka kääntyvä lippa

Roiskemaalauksessa roiskeet saavat olla hallittuja.
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