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1  Tulosta kaava ja leikkaa paperista 
paukkukaramelli sen mukaan.

2  Tee taivutusmerkit taittoluulla ja 
viivaimella.

3  Taita ja kokoa karamelli kaksipu-
olisen liimateipin avulla kuvan osoit-
tamalla tavalla.

Kuinka sen teet 

Paperinen paukkukaramelli 
koristeeksi

Ideanumero: v16619

Leikkaa ja taita paperiset paukkukaramellit käsin-
tehdystä paperista. Voit käyttää niitä joulupöydän 

koristeina tai ripustaa ne joulukuuseen.

1
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4  Kokoa paukku karamelli ja sido 
kumpaankin päähän rusetit.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16619

Mallit seuraavalla 
sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16619
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1  Käytä vihreää kreppipaperia ja 
kukkavartta kranssin tekoon. Leikkaa 
nauha sivun alareunassa olevan 
PDF-tiedoston mallin mukaan.

2  Leikkaa lovia vihreään nauhaan 
kaavan mukaisesti. Rullaa nauhaa 
käsiesi välissä, jotta rimpsut näyt-
tävät aidommilta havuilta. Muotoile 
rautalangasta kranssi ja ala liimata 
havuköynnöstä sen ympärille.

3  Kääri kreppipaperisuikale krans-
sin ympärille ja liimaa joka kolmas 
tai neljäs kierros. Venytä nauhaa ja 
käännä samalla hieman joka kier-
roksella.

Kuinka sen teet

4  Leikkaa lahjan ympärille sopiva 
lahjapaperi ja jätä molemmis-
ta päistä noin 5 cm ylimääräistä 
(säädä lahjan kokoa vastaavaksi).

5  Leikkaa lahjan ympärille sopiva 
10 cm:n levyinen lahjapaperisuikale. 
Purista paperia yhteen ja tasoita se 
uudelleen.

Lahjat, joissa vihreä 
kreppipaperikranssi

Ideanumero: v16635

Kääri lahjat luonnonpaperiin ja koristele kreppipa-
perilla, joka on sidottu narulla. Kranssin halkaisija on 
10 cm. Voit tehdä kranssipinon etukäteen ja käyttää 

niitä lahjakoristeina.

2
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6  Leikkaa pala luonnonlankaa. Pujota 
naru lahjan alle ja ylös kranssin läpi 
molemmilta puolilta. Huomaa, että 
naru on lyhyempi toiselta puolelta.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

VINKKI  Valmistele kranssit etukäteen 
ja käytä niitä lahjakoristeina.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16635

7  Vie narun pitkä pää pakkauksen 
taakse ja kranssin läpi molemmilta 
puolilta.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16635
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3  Katkaise muut puutikut kahtia ja 
muodosta niistä puupino.

4  Kirjoita kirje joulupukille tai tee pieni 
toivelista.

Kuinka sen teet

5  Sido pieniä punaisia rusetteja 
kranssiin, rekeen ja ehkä jopa jou-
lukuuseen.

Tonttuovi
Ideanumero: v16610

Luo kodikas pienoismaailma tonttuoven eteen. Kiin-
nitä ovi liimatäplillä seinään ja koristele ovi kranssilla. 
Voit tehdä kaiken valmiiksi joulukuun 1. päivää varten 
tai jakaa jouluisen rakennusprojektin usean päivän 

ajalle – esimerkiksi yhtenä päivänä projektiin valmis-
tuu reki ja tonttulakki ja toisena päivänä tiekyltti, joka 

osoittaa suuntaa Grönlantiin, joulupukin pajalle ja 
porojen latoon. Lisää jatkuvasti pieniä yksityiskohtia 
– kuten lunta, joulupukin kirje, polttopuut, joulukuusi, 

toivomuslista ja jouluvalot.
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6  Kirjoita tekstiä tiekylttiin – ja etsi 
etäisyys esim. Grönlantiin Google 
Mapsin avulla.

1  Leikkaa tonttuhattu mallin mukaan 
ja liimaa se yhteen kaksipuolisella 
teipillä. Kiinnitä myös tupsu teipillä.

2  Sido viisi puutikkua yhteen kahdella 
narunpätkällä ja tee köysitikkaat.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16610

7  Kiinnitä varsinainen ovi seinään 
tarratyynyillä.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16610
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3  Liimaa uloin kerros kaikilta neljältä 
sivuilta.

4  Toista vaiheet 2 ja 3, sillä tähti 
koostuu kahdesta puolikkaasta.

Kuinka sen teet

Joulutähti
Ideanumero: v16618

Tee punottu tähti kuudesta paperisuikaleesta – se on 
paljon helpompaa kuin miltä se näyttää. Tähti koos-
tuu kahdesta puolikkaasta ja puolikkaista suikaleista, 
jotka on punottu yhteen. Liimaa lopuksi päät yhteen 

ja anna kuivua hetki.

4

5  Leikkaa suikaleet pituussuunnassa, 
jotta ne ovat samanpituisia.
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6  Ota ulommat pysty- ja vaaka-
suikaleet ja käännä niitä puoli kierro-
sta toisiaan kohti. Liimaa ne yhteen 
ja kiinnitä yhteen klemmarilla kunnes 
ne ovat kuivuneet. Toista tämä vaihe 
kaikkien neljän kärjen ja tähden 
molempien puolikkaiden kohdalla.

1  Tähti koostuu kahdesta toisiinsa 
liimatusta puolikkaasta. Jaa kolme 
pystysuoraan keskeltä osiin.

2  Yhdistä kuusi suikaletta punomalla 
ne toistensa päälle ja alle, kolme py-
stysuoraan ja kolme vaakasuoraan.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16618

8  Kun osat liimataan yhteen, syntyy 
piste, joka liimataan yhteen ja jota ei 
liimata toistensa päälle.

7  Liimaa puoliskot yhteen ja levitä 
lisää liimaa keskelle. Kierrä yläosaa 
puoli kierrosta alemmasta puoliskos-
ta.

9  Anna tähden kuivua painon alla 1-2 
tuntia.

VINKKI  Käytä tähteä joulupöydän 
koristeena.

10  Kokoa lopuksi liimattu kärki 
ylimääräisen paperisuikaleen avulla. 
Siisti sitten kärjet kuvan mukaisesti.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16618


 

1  Voit käyttää lahjapakettien leik-
kaamiseen kaavoja. Leikkaa ja kiinnitä 
valkoinen suorakaide kortin keskelle.

2  Leikkaa kolme lahjapakettia ja 
kiinnitä ne korttiin.

3  Leikkaa kolme nauhapalaa ja 
liimaa ne lahjojen päälle.

Kuinka sen teet

Lahjapakettiaiheinen joulukortti
Ideanumero: v16617

Koristele joulukortit käsintehdyllä paperilla, nauhoilla 
ja tarroilla.

5

4  Solmi kolme rusettia ja liimaa ne 
lahjojen päälle.
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5  Kiinnitä korttiin “Hyvää joulua” 
-tarra.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16617

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16617
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1  Kauli savea, kunnes se on 0,5-1 cm:n 
paksuista. Leikkaa ympyrä metal-
limuotilla. Tee pieni reikä esimerkiksi 
tikulla ripustamista varten.

2  Tuputa leimasinväriä leimasime-
en ja paina kuvio saveen. Vinkki: Jos 
leiman viereen tulee pieni määrä 
mustetta, sen voi poistaa pienellä 
määrällä vettä.

3  Leimaa saveen kirjaimia, mutta 
muista, että ne näkyvät peilikuvina.

Kuinka sen teet

Itsekovettuvasta savesta 
tehdyt paikkakortit

Ideanumero: v16616

Tee itsekovettuvasta savesta persoonallisia paik-
kakortteja. Leimaa leimasinmusteella kuvioita ja 

nimiä saveen.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16616

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16616


 

1  Poista paperimassapallosta naru. 
Laita tikku pallon reikään. Pidä tikusta 
kiinni ja tuputa maalia palloon kolmi-
osienellä, jotta väri leviää tasaisesti. 
Laita pallo tikkuinen pystyyn lasiin ja 
anna kuivua.

2  Levitä pallon päälle decou-
page-lakkaa ja vihreät lehdet.

3  Sivele palloon decoupage-lakkaa 
ja levitä kukat pallolle.

Kuinka sen teet

Kuivakukilla koristeltuja 
joulupalloja
Ideanumero: v16611

Maalaa paperimassaiset joulupallot Plus Color 
-askartelumaalilla ja koristele decoupage-lakalla 

liimatuilla kuivakukilla ja kimalteella.

7

4  Ripottele kimalletta märän lakan 
päälle ja anna kuivua. Viimeistele 
sitten koko pallo lakkaamalla.
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5  Poista kukkatikku ja aseta sen si-
jaan ripustin palloon. Leikkaa 40 cm:n 
pituinen nauha pallon ripustamiseksi.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16611

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16611


 

1  Aseta helmet putkialustalle, joka 
sopii jouluaiheeseen. Tässä näet jou-
luauton neliön muotoisella putkihel-
mialustalla.

2  Aseta silitysrauta puuvilla-asetuk-
selle ja sulata helmet yhteen – muis-
ta laittaa leivinpaperia helmikuvion 
päälle.

Kuinka sen teet

Jouluteemoja BioBeads-helmistä
Ideanumero: v16631

Rakenna 5 erilaista jouluaiheista putkihelmikuviota Bi-
oBeads-helmistä. Tee jouluauto, lumiukko, poro, jou-
lulahja ja tonttu. Kaikki kuviot on valmistettu helmistä 

helmialustojen päälle ja silitetty leivinpaperin alla.

8
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3  Auto.

4  Tee lumiukko pyöreälle putkihel-
mialustalle. Aloita alustan keskeltä 
varmistaaksesi, että kuvio sopii siihen.

5  Lumiukko. 6  Joulupukki.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16631

7  Poro. 8  Lahja.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16631


 

1  Käytä apuna kaavaa ja leikkaa sen 
avulla käsintehdystä paperista kaa-
van mukainen pala.

2  Tee taivutusmerkit taittoluulla ja 
viivaimella.

3  Taita ja kokoa kaksipuolisella 
teipillä.

Kuinka sen teet

Koristeellinen joulukartio 
käsintehtyä paperia

Ideanumero: v16644

Taita neliöitä käsintehdystä paperista tötteröiksi ja 
koristele ne ruusukkeilla. Valmiit kartiot voi ripustaa 

joulukuuseen tai ikkunaan.

9

4  Leikkaa kahvaa varten noin 20 cm 
nauhaa ja kiinnitä kaksipuolisella 
teipillä.
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5  Koristele ruusukkeilla.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16644

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16644
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1  Leikkaa A5-kokoinen paperiarkki 
kahtia. Taita leikkaamasi arkit vielä 
keskeltä kahtia.

2  Leikkaa pallon kaava ja piirrä sen 
avulla korttiin ympyrä.

3  Piirrä kuvio piirustuskumilla ja anna 
kuivua.

Kuinka sen teet

Joulukortti vesiväritusseilla
Ideanumero: v16621

Maalaa joulupallot vesiväreillä ja tee 
tehosteita piirustuskumilla.
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4  Piirrä punaisella värillä reunaa 
pitkin ja pysähdy juuri ennen kuin 
olet päässyt ympäri. Valkoinen osa, 
johon et ole piirtänyt, antaa vaikute-
lman valosta. Piirrä hieman mustaa 
valkoista vastapäätä varjovaikutel-
man luomiseksi.
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5  Sekoita vesisiveltimellä ja anna 
kuivua.

6  Hankaa piirustuskumi varovasti 
pois.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi:

v16621

7  Piirrä ääriviivat ja joitakin yksi-
tyiskohtia (esim. ripustin ja rusetti) 
mustan tussin ohuella päällä.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16621
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