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1 Etsi vanhat farkut kaapistasi tai 
kirpputorilta.

2 Leikkaa hatun osat alareunasta 
löytyvän PDF-liitteen avulla. Käytä 
kaavaa, joka on kokoa 54, sillä sitä 
voi muokata kaikille sopivaksi (katso 
alla oleva vinkki). Muista saumavarat 
pienille kankaanpaloille, jos haluat 
tehdä tilkkuhatun. Huomaa, että kaikki 
kuvioosat sisältävät saumanvaran.

3 Ompele ensin yhteen päälliosaan, 
sivupaneeli ja lieri. Ompele sen 
jälkeen sivupaneeli pääliosaan ja 
lopuksi lieri sivupaneeliin. Paina sau-
moja työn edetessä.

Kuinka sen teet 

Käännettävä lierihattu 
kierrätyskankaasta

Ideanumero: v16154

Tee oma lierihattu kierrätyskankaasta. Käytä hatun 
päälliosassa denimiä tai muuta paksua kangasta. 

Hatun sisäosassa voit käyttää kukkapuuvillakangasta.
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4 Leikkaa osat sisäosaa varten. Leik-
kaa myös vlieselineä lieriä varten ja 
silitä se lierin kappaleisiin.
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8 Ompele lierin ympäri tasaisin välein 
suoria ompeleita.

Vinkki Säädä lierihatun kokoa mit-
taamalla pään ympärysmitta ja jaa 
se neljällä, niin sinulla on sivupanee-
lin A-B pituus. Tee E-F-kappalees-
ta hieman pidempi kuin A-B. Tee 
sivupaneelista G-H yhtä pitkä kuin E-F 
ja etsi lopuksi C-D:n mitat jakamalla 
pään ympärysmitta Pi:llä (3.14).

7 Ompele loput 1/4 yhteen käsin.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16154

5 Ompele yhteen lierihatun vuoriosat 
ja hatun ulkopuolelle tulevat tilkut.

6 Ompele lierihatun vuori (sisäosa) ja 
ulkopuoli yhteen oikeat puolet vas-
takkain. Jätä viimeinen 1/4 auki, jotta 
voit kääntää hatun oikein päin.

Etsi malli 
seuraavalta sivulta

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16154
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1 Puhdista lasipurkki huolellisesti ja hio 
kansi hienolla hiekkapaperilla.

2 Maalaa kansi askartelumaalilla. 3 Sekoita erivärisiä lasimaaleja. Voit 
tehdä vaaleansinistä väriä sekoit-
tamalla noin yhden teelusikallisen 
valkoista ja pisaran sinistä lasimaalia. 
Tai vaaleanpunaista sekoittamalla 
teelusikalliseen valkoista pisaran 
punaista lasimaalia.

Kuinka sen teet

4 Laita muovikäsineet käteen ja 
koristele lasipurkki. Voit tehdä purkkiin 
erivärisiä pisteitä sormella. Anna 
kuivua.

5 Kaada hieman lasimaalia sopivaan 
purkkiin tai muovinpalalle.

Kierrätä ja käytä uudelleen 
hillopurkkeja

Ideanumero: v16146

Kierrätä ja käytä uudelleen hillopurkkeja. Maalaa 
kannet askartelumaalilla ja koristele purkit lasimaalilla 

ja roisketekniikalla.
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Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

Tulosta kaavat 
nettisivuiltamme

Paina tästä

https://www.sinelli.fi/media/inspiration/file/16154.pdf
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Jatkuu edelliseltä sivulta

6 Aseta lasipurkki suureen pahvilaa-
tikkoon, koska tässä tekniikassa väriä 
roiskuu paljon. Kasta sivellin 
lasimaaliin. Pidä sivellintä lähellä 
purkkia ja vedä tikkua tai vastaavaa 
siveltimen harjasten läpi itseäsi kohti. 
Harjoittele tätä tekniikkaa ennen 
kuin aloitat purkkien koristelun. Anna 
purkkien kuivua vähintään neljä tuntia 
ennen kuin laitat ne uuniin 160°C:een 
45 minuutiksi.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16146
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1 Päivitä vanha takki helmikirjonnalla. 2 Pujota neula kaksinkertaiseen 
ompelulankaan. Tee kolminkertainen 
solmu toiseen päähän. Työnnä neula 
vaatteen nurjalta puolelta oikealle 
puolelle ja aloita marjan keskimmäi-
sestä helmestä. Ompele kuu-
si helmeä keskimmäisen helmen 
ympärille, yksi kerralla.

3 Viimeistele pujottamalla lanka 
vaatteen nurjalle puolelle, kahden 
marjan tekemisen jälkeen. Työnnä 
neula kankaan läpi. Kierrä lankaa 
kolme kertaa langan ympärille muo-
dostaen silmukan ennen kiristämistä.

Kuinka sen teet

4 Ompele varsi ja lehdet vaiheessa 2 
kuvatulla tavalla. Käytä kuusi vihreää 
helmeä suorassa linjassa varteen ja 
kuusi vihreää helmeä pitkänomaises-
sa muodossa lehteen. Kiinnitä lanka 
vaiheen 3 mukaisesti.

Helmikirjailtuja kirsikoita 
farkkutakissa

Ideanumero: v16155

Päivitä vanha takki helmikirjonnalla. Ompele helmet 
takkiin läpinäkyvällä ompelulangalla. Koristele takki, 
neule tai neuletakki, ostoskassi tai housut helmikirjo-

tuilla kirsikoilla.

3

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16155

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16146
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16155


 

1 Sekoita askartelumaalia ja Textile 
Mediumia suhteessa 1 : 1, varmistaen, 
että maali kestää pesua silityskiinni-
tyksen jälkeen.

2 Tee kukan keskiosa pyöreällä 
esineellä; esimerkiksi lyijykynän toisel-
la päällä.

3 Tee terälehdet jokaisen pisteen 
ympärille teelusikan varrella tai muul-
la vastaavalla muodolla.

Kuinka sen teet

Kuvioita kierrätysvaatteisiin
Ideanumero: v16152

Piristä vanhoja farkkuja kukilla, jotka on painettu 
takataskuihin askartelumaalilla ja Textile Mediumilla.

4

4 Kiinnitä värit silitysraudalla kes-
kilämmöllä. Housut voi nyt pestä 
pesukoneessa 40°C.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16152

 

1 Käytä kipsiä lasille, koska se tartuu 
siihen hyvin ja tarjoa mahdollisuuden 
lisätä uuttaa ilmettä maljakkoon, riip-
pumatta siitä ovatko ne kirpputorilta 
vai omasta kaapista.

2 Sekoita kipsijauhe ja vesi niin, että 
koostumus muistuttaa majoneesiä. 
Tarvitset 1 kupin kipsijauhetta 1/2 kup-
piin vettä. Älä sekoita isoa määrää 
kerralla, koska seos kovettuu nope-
asti.

3 Levitä kipsi muotoilutyökalun avulla.

Kuinka sen teet

Kipsilla ja mosaiikilla koristeltu 
maljakko

Ideanumero: v16139

Anna maljakolle uutta ilmettä ohuelle kerrokselle 
kipsiä. Koristele maljakko kipsin vielä olessa märkä 

lasimosaiikilla ja simpukoilla.

5

4 Tee erilaisia kuvioita ja pisteitä pin-
taan muotoilutyökalulla.
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5 Levitä 1-3 mm kerros kipsia lasituot-
teeseen.

Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16152
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6 Painele lasimosaiikit ja simpukat 
kipsiin ennen, kuin kipsi on kuivahta-
nut. Voit tasoittaa kipsiä sormilla ja 
pienellä määrällä vettä.

7 Vinkki: Kipsipinnasta tulee sitä 
näkyvämpi, mitä karkeammin kipsin 
levittää.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16139

1 Pese posliini tuote niin, että pinta on 
puhdas ja rasvaton. Piirrä valitsemasi 
kuvio lasi- ja posliinimaalilla. Ravista 
tussia hyvin ennen käyttöä ja pump-
paa kärkeä, jotta väri tulee kärkeen.

2 Anna koristellun tuotteen kuivua 8 
tuntia ennen uunissa kiinnittämistä. 
Aseta se kylmään kotiuuniin ja 
käännä uuni päälle 230°C:n. Käännä 
uuni pois päällä 40 minuutin jälkeen 
ja jätä esine uuniin, kunnes uuni on 
kylmä. Tuote voidaan tämän jälkeen 
pestä astianpesukoneen alhaisessa 
lämpötilassa.

Kuinka sen teet

Koristele vanha posliini 
lasi- ja posliinitusseilla

Ideanumero: v16145

Luo ainutlaatuisia koristeita kierrättämällä vanhoja 
posliineja ja lautasia käsin piirretyillä kuvioilla.

6
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16145

Jatkuu edelliseltä sivulta

3 Tässä esimerkkejä eri kuvioista.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16139
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16145


1 Etsi farkkutakki vaatekaapista tai 
kirpputorilta.

              

2 Piirrä kaava leivinpaperiin, joka sopii 
alueeseen, johon kuvio on tulossa.

3 Leikkaa kaava kankaasta.

Kuinka sen teet

Japanilaista kirjontaa 
farkkutakkiin

Ideanumero: v16153

Koristele farkkutakki japanilaisella kirjonnalla. Tutustu 
tekniikkaan jota kutsutaan Sashikoksi, joka tarkoittaa 
“pientä tikkiä”. Inspiroidu japanilaisesta kirjonnasta, 

joka alun perin kehitettiin eristämään ja korjaamaan 
vaatteita. Käytä kirjailutekniikkaa tilkuille ja päivitä 

tekniikalla vaatteesi. Ompele kirjontalangalla. Muista 
ommella pistoja, joiden pituudet eivät ole yhtä pitkiä, 

suorissa riveissä.

7

4 Taita kangas 1 cm jokaisesta 
reunasta ja paina silitysraudalla.

5 Kiinnitä vliesofixin liimapuoli kan-
kaaseen. Silitä kuumalla raudalla 
paperipuolelta noin 5 minuuttia ja 
yhdistä se kankaaseen.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  
tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16153
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7 Silitä myös pienempi kangaspala 
(vliesofixillä) takkiin. Kiinnitä palat 
vielä ompelukoneella noin 3 mm 
reunasta.

6 Leikkaa ylimääräinen vliesofix ja 
poista suojapaperi. Kiinnitä kangas 
vliesofixi puoli alaspäin farkkutakkiin, 
silitysraudalla.

8 Jaa kirjotanlanka kahtia 
(kummallekin puolelle kolme lankaa). 
Kirjo pitkällä kirjontaneulalla pieniä 
tikkauksia, jotka alkavat ja päät-
tyvät tilkun ulkopuolelta. Tee pistoja 
erivärisillä kirjontalangoilla.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16153

