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1. Piirrä vesiväritussilla viisi
pientä v:n muotoista ympyrää.

2. Tee vesisiveltimen avulla v:n
muodoista terälehtiä. Mitä enemmän 
vettä, sen vaaleampi väri, mutta 
vältä käyttämästä liikaa vettä tai väri
lähtee valumaan.

3. Lisää yksityiskohtia vesiväri-
tusseilla, esimerkiksi: pisteitä, tekstiä
tai lehtiä. Tee lehdet samalla 
tekniikalla kuin kukan terälehdet.

Kuinka sen teet 

Kevätkukilla koristellut 
muovimunat
Ideanumero: v16163

Maalaa helppoja kevätkukkasia 
muovimuniin vesiväritusseilla.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16163
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1. Leikkaa kaikki kukan osat kaavan
mukaan. Muista seurata kaavassa
olevaa venymissuuntaa. Leikkaa 1 x 
20 cm kokoinen pala vihreästä 
kreppipaperista, jolla voit lopuksi
päällystää kukkalangan.

2. Kierrä pala keltaista
kreppipaperia, muodostaen
tulppaanin keskiosan. Kierrä heteet
yksi kerralla kuvan mukaisesti 
valkoisesta kreppipaperista.

3. Kiinnitä keltainen kreppipaperin
pala (tulppaanin keskiosa) kukka-
langan toiseen päähän; kiinni
toinen pää kukkalankaan ja sen
jälkeen toinen pää niin, että kierretty
keskiosa on sijaitsee kukkalangan
päällä.

Kuinka sen teet

4. Kiinnitä heteet keltaisen krep-
pipaperin alaosan ympärille,
matalalämpöisellä liimapistoolilla.

Kreppipaperitulppaani
Ideanumero: v16084

Tee upea kimppu tulppaaneista, jotka 
on valmistettu kreppipaperista.
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5. Pyöritä jokainen terälehti 
taittoluun avulla, vetämällä terähti 
taittoluun ja peukalon välistä. Käytä
samaa tekniikkaa, kuin kiharrat
lahjanauhaa saksilla.
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4. Anna munien kuivua. Kiinnitä 
maali Fixatiivilla. 6. Muotoile terälehdet venyttämällä

keskeltä niin, että niistä tulee pyöreitä.
Toista sama kaikille terälehdille.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16163
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8. Kiinnitä terälehdet heteen ala-
osaan. Kiinnitä neljä terälehteä kuvan 
mukaisesti heteen ympärille.

9. Kiinnitä toiset neljä terälehteä
ensimmäisen neljän terälehden
väliin. Kiinnitä seuraavat neljä
samalla tavalla.

Jatkuu edelliseltä sivulta

10 Venytä pitkä ja ohut pala vihreää
kreppipaperia kukkalangan peit-
tämiseen. Kiinnitä toinen pää lehden
alaosaan. Päällystä kukkalanka
käärimällä kreppipaperia oikeassa 
kulmassa kukkalangan ympärille ja
kiinnitä työn edetessä kirkkaalla Multi-
liimageelillä.

11 Kiinnitä lehdet liimapistoolilla 
samalla, kun päällystät kukkalankaa 
vihreällä kreppipaperilla, jolloin leh-
tien päät jäävät piiloon.

7. Kierrä terälehtien toinen pää
kapeaksi ja teräväksi.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16084

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16084
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1. Ruusukkeita tehtäessä kartongin
tai paperin pituus tulee olla n. kaksi
kertaa leveämpi. Kortin tai paperin
leveys määrää valmiin ruusukkeen
halkaisijan. Käytä suuriin
ruusukkeisiin A4-kokoista kartonkia
tai paperia ja lisää niiden pituuteen
10 cm. Leikkaa ja kiinnitä 
ylimääräinen 10 cm:n pala paperia 
tai korttia A4-arkille kaksipuolisella
tehoteipillä.

2. Taita arkki pituussuunnassa
haitarimaisesti. Sido nyöri taitetun
paperin ympärille keskeltä ja jätä
reilusti narua ripustettavaksi.
Leikkaa narun toinen pää irti.

3. Kokoa ruusukkeen sivut kaksi-
puolisella tehoteipillä. Aseta
ripustusnaru teipin alle ja kokoa
molemmat sivut.

Kuinka sen teet

4. Kiinnitä kaksipuolinen
tehoteippi ruusukkeen toiseen
puoliskoon.

Ripustettavat kevätruusukkeet
Ideanumero: v16169

Tee kartongista ja paperista ripustusruusukkeita. 
Sido ruusukkeet keskeltä nyörillä ja kiinnitä ne kaksi-

puolisella tehoteipillä. Tulosta malli ja leikkaa
kartongista suloiset kuviot. Kokoa kaikki erilaiset
koristeosat Multi Glue -liimalla ja kiinnitä valmis 

kuvio ruusukkeisiin.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16169

Mallit seuraavalla 
sivulla

8. Kiinnitä pupu ruusukkeeseen
Multi Glue -liimalla.

9. Leikkaa eri kuviot ja kokoa ne Multi
Glue -liimalla. Kukka sopii isoon ja/tai
pieneen ruusukkeeseen (A4 + 10 cm),
eli 21 x 39,5 cm ja 15 x 29,5 cm. Kana
sopii 15 x 29,5 cm kokoiseen ruusuk-
keeseen. Pieni pupu sopii 15 x 29,5
cm kokoiseen ruusukkeeseen. Lintu
sopii 15 x 29,5 cm kokoiseen ruusuk-
keeseen.

7. Leikkaa kaikki pupun osat ja liimaa
ne yhteen.

5. Kokoa ruusuke edellä
kuvatulla tavalla.

6. Leikkaa pupun osat kaavan avulla.
Iso pupu sopii isoon ruusukkeeseen
(A4 + 10 cm); eli 21 x 39,5 cm.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16169
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1. Leikkaa narsissin osat kaavan
mukaan. Muista leikata kaavassa
olevan venymissuunnan mukaisesti.
Leikkaa vihreästä kreppipaperista
kaksi lehteä ja 1 x 25 cm kokoinen
pala kukkalangan peittämiseksi.

2. Aloita leikkaamalla viiden 
kukkaheteen toinen pää pois.
Kiinnitä viisi hedettä kukkalangan
toiseen päähän.

3. Kiinnitä kuumaliimalla
narsissin keskusta. Liimaa yksi
sivu kreppipaperi neliöstä
toiseen reunaan, muodostaen
putken.

Kuinka sen teet

Kreppipaperinarsissit
Ideanumero: v16165

Tee kreppipaperista narsisseja ja lisää kukan 
keskiosaan yksityiskohtia vesiväritusseilla.
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4. Paina putken toinen pää
kukkalangan toiseen päähän,
varmista että heteet jäävät
putken sisälle. Varmista, että
kreppipaperi on kukkalangan
ympärillä.

5. Muotoile putkesta kellon
muotoinen kukan keskiosa. 
Venytä kreppipaperin alareunaa
etusormella putken sisäpuolelta ja
peukalolla putken ulkopuolelta.
Taivuta varovasti putken yläreunaa
koko matkalta venyttämällä
kreppipaperin yläreunaa, tehden
ryppyjä.

Sivu 10 / 21 Sivu 11 / 21

8. Kiinnitä ensimmäinen terälehti
kukkalankaan liimapistoolilla. Kiinnitä
vielä kolme terälehtiä porrastetusti.

9. Kiinnitä toiset kolme terälehteä
ensimmäisten kolmen terälehden
väliin.

6. Pyöristä jokainen terälehti
taittoluun avulla, vetämällä terähti
taittoluun ja peukalon välistä;
samalla tekniikalla, kun kiharrat
lahjanauhaa saksilla.

7. Muotoile terälehdet venyttämällä
keskeltä niin, että siitä tulee ympyrä.
Toista sama kaikille terälehdille.

11. Kiinnitä toinen kreppipaperin pää
narsissin terälehtien alaosaan, 
piilottamalla samalla terälehtien
alaosa.

12. Päällystä kukkalanka 
kreppipaperilla, kiinnitä työn edetessä
kirkkaalla Multi Liima -geelillä.

10. Venytä pitkä ja ohut vihreä 
kreppipaperin pala.

14. Lisää yksityiskohtia narsissiin
vesiväritusseilla, jotta siitä tulee 
elävämmän näköinen. Maalaa
narsissin reunat kuvan mukaisesti.

13. Kiinnitä narsissin vihreät lehdet 
kukkalankaan liimapistoolilla. Aseta 
kaksi lehteä noin 5 ja 10 cm päähän 
kukkalangan toisesta päästä. Jatka 
kukkalangan päällystämistä ja piilota 
samalla lehtien päät. Viimeistele 
peittämällä kukkalangan pää, kun 
olet päässyt toiseen päähän. Revi 
ylimääräinen kreppipaperi. Kiinnitä 
liimalla.

Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16165

Jatkuu edelliseltä sivulta

15. Levitä väriä märällä siveltimellä.
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16. Tee pieni keväinen 
kukkakimppu yhdistämällä
narsissit tulppaanien kanssa.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16165


1. Leikkaa kreppipaperista noin 14 cm 
leveä ja venymisuunasta 11 cm 
kokoinen pala. Levitä styroxmunaan 
liimaa ja venytä kreppipaperi munan
ympärille. Viimeistele kiertämällä
kreppipaperin yläosa.

2. Voit tehdä erivärisiä 
munia erivärisillä
kreppipapereilla.

3. Leikkaa joistain munista kreppipa-
perin yläosa pois, mutta varmista, 
että jäljellä oleva kreppipaperi 
peittää styroxmunan yläosan. Levitä 
yläosaan hieman liimaa ja paina 
kreppipaperi kiinni niin, että se peittää 
munan.

Kuinka sen teet

Kreppipaperilla 
päällystetyt munat

Ideanumero: v16164

Päällystä styroxmunat kreppipaperilla ja koristele ne 
ruseteilla, nauhalla ja vesiväritusseilla.
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4. Kiinnitä kultainen 
metalliripustin painamalla se
styroxmunan yläosaan.
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7. Suihkuta hieman vettä tusseilla 
koristeltuun reunaan suihkepullolla
ja katso kuinka väri lähtee valumaan
kreppipaperissa

8. Kiinnitä ripustusnaru 
yläosassa olevaan ripustimeen.

9. Tee pieni rusetti ja nauha
kreppipaperista. Tee rusetti
leikkaamalla 3 cm leveä ja
venymissunnasta 12 cm kokoinen
pala. Liimaa päät yhteen. 
Leikkaa rusetin nauha, joka on
mitoiltaan n. 1 cm leveä ja 15 cm
pitkä venymissuunnassa.

10. Taita rusetti keskeltä. Solmi 
kreppipaperi nauha ympärille ja
leikkaa sopivan kokoiseksi.

11. Kiinnitä naru rusettiin. Levitä
liimaa pienelle palalle
kreppipaperia ja kiinnitä se rusetin
taakse, päällystä nauha.

12. Koristele muna haluamallasi 
tavalla kreppipaperista tehdyillä 
nauhoilla.

13. Valmiita koristemunia.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16164

5. Koristele munat vesiväritusseilla. 
Voit käyttää koristeluun ilmasivellintä, 
joka suihkuttaa tussien värin styrox-
munaan pieninä pisaroina.
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6. Voit käyttää vesiväritussia 
kreppipaperin reunan koristeluun.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16164


1. Kostuta puinen hahmo
vesisuihkeella.

2. Piirrä kosteaan puuhahmoon
ympyröitä vesiväritussilla. Ole 
varovainen tummien värien 
kanssa - vaalean värin päälle on 
helppo laittaa tummia värejä.

3. Suihkuta vedellä, jotta värit 
alkavat valumaan puulla, lopputulos 
on abstrakti.

Kuinka sen teet

Vesivärillä koristeltuja 
keväisiä hahmoja

Ideanumero: v16162

Tee vesivärillä maalattuja hahmoja. Piirrä kosteaan 
puuhun vesiväritusseilla ja suihkuta vielä vettä 
koristelun jälkeen, jolloin väri alkaa valumaan. 

Koristele vielä Plus Color -tusseilla.
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4. Kun puinen hahmo on kuiva,
koristele vielä Plus Color -tussilla 
tehdyillä ympyröillä ja pisteillä.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16162

1. Kopioi pupuperheen vartaloiden
ääriviivat paperille, josta saat kaavan. 
Kaavaa käytetään kankaan 
leikkaamiseen.

2. Leikkaa paperikaava. 3. Maalaa pupujen reunat
askartelumaalilla. Lisää hieman
maalia pupujen vatsaan, siihen
kohtaan mihin kangas
kiinnitetään.

Kuinka sen teet

Pupuperhe
Ideanumero: v16161

Tämä puinen pupuperhe on maalattu Plus Color- 
askartelumaalilla. Puput on koristeltu kangastilkuilla, 

jotka on kiinnitetty decoupagelakalla. Silmät on tehty 
mustalla Plus Color -tussilla.
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4. Leikkaa kangas ja kiinnitä
se pupuihin
decoupagelakalla.

5. Leikkaa pieniä kukkia ja
rusetteja kankaasta. Leikkaa 
usetti kaksinkertaisesta
kankaasta.
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Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16162


Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16161
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7. Lakkaa päät decoupagelakalla.
Anna kuivua. Piirrä silmät mustalla
Plus Color -tussilla.

Jatkuu edelliseltä sivulta

6. Kiinnitä kukat korviin ja rusetit 
kaulan ympärille decoupagelakalla.

1. Kun ole lisännyt vesivärin vesiväri-
paperille, voit kastella paperia vedelle
seuraavilla tekniikoilla; suihkuta
suihkepullolla tai lisää vettä pipetillä.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää ilma-
sivellintä ja vesiväritusseja. Käytä
vesiväripaperiin useita eri värisiä
vesiväritusseja.

2. Suihkuta vettä koristelulle
vesiväripaperilla suihkepullolla.
Liikuta paperia, jotta värit
sekoittuvat keskenään. Voit
tuputella ylimääräisen veden
hieman rypistetyllä paperin
palalla ja anna vesivärien kuivua.

3. Roiskuta suuria vesipisaroita 
koristelulle vesiväripaperille käsin, 
kun paperi on kuivunut. Suuret 
pisarat muodostavat suuria täpliä.

Kuinka sen teet

Vesiväripaperista tehdyt sulat
Ideanumero: v16167

Leikkaa höyhenet vesiväripaperista ja koristele ne 
vesiväritusseilla. Suihkuta vettä vesiväreihin 

suihkepullolla, vesisiveltimellä ja pipetillä niin, että 
värit valuvat yhteen. Käytä ilmasivellintä vesivärien 

ruiskuttamiseen paperille.
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4. Tässä on valmis 
vesiväripaperi käytettäväksi.

5. Maalaa vesiväripaperi
useammalla eri värisellä
vesiväritussilla. Suihkuta vettä värien
päälle, jotta värit sekoittuvat
keskenään. Anna paperin kuivua.
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Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16161
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16167
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6. Maalaa osiot kuivumisen jälkeen
eri väreillä ja lisää vettä värillisten
osioiden päälle vesisiveltimellä. Anna
värien valua ja sekoittua toisten
värien kanssa. Anna paperin kuivua.

7. Tässä on kuiva paperi, joka 
on valmis käyttöön.

Jatkuu edelliseltä sivulta

8. Pipetin avulla pystyt hallitsemaan
värejä. Tiputa vettä valitsemillesi
alueille, kunnes värit alkavat
valumaan.

9. Tuputtele ylimääräinen vesi 
hieman rypistetyllä paperilla.

10. Käytä ilmasivellintä paperin
vielä ollessa märkä ja ruiskuta
pinnalle lisää väriä.

11. Tässä on kuiva paperi, joka 
on valmis käyttöön.

12. Liimaa kaksi kuivaa koristeltua
vesiväripaperia yhteen, jotta sulka on
koristeltu molemmilta puolilta. Leikkaa
höyhen kaavan avulla ja tee ompelu
langasta ripustuslenkki.

13. Valmiit sulat ripustettuna.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16167



