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1 Leikkaa softiksesta 8,5 x 18,5 cm 
kokoinen pala tai haluamasi 
kokoinen pala. Hahmottele kuvio 
vaahtomuovilevyyn lyijykynällä ja 
paina lopuksi viivoista vahvoja. 
Vinkki: Piirrä paksuja viivoja, koska ne 
näkyvät paremmin valmiissa työssä.

2 Rullaa maali vaahtomuovitelalla 
kuvion päälle.

3 Siirrä kuvio vesiväripaperiin. 
Paina hyvin (ei liian kovaa) 
softiksen takaosasta, koska koloihin 
voi jäädä maalia.

Kuinka sen teet

Softiksella leimatut kuviot
Ideanumero: v16130

Paina kuvioita askartelumaalilla. Kuvioiden tekeminen 
softikseen lyijykynällä on helppoa.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16130

1

1 Aloita maalaamalla koko taulupohja 
valitsemallasi värillä.

2 Leikkaa taulupohjan levyisiä 
nauhoja ja ota kulhoon vettä.

3 Kasta kipsinauha vedessä ja aseta 
ne kankaalle yksi kerrallaan.

Kuinka sen teet

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16134

4 Muista, jos haluat luoda enemmän 
efektejä, se pitää tehdä rypistämällä 
kipsinauhaa. Anna kuivua yön yli.

5 Levitä paksu kerros maalia taide-
teokseen.

Kipsinauhaa maalaupohjalla
Ideanumero: v16134

Luo 3D-taidetta taulupohjalle. Alkuun pääseminen on 
helppoa, koska et tarvitse paljon välineitä ja tekniikka 

on yksinkertainen. Tarvitset vain kipsinauhaa, 
taulupohjan, akryylimaalia, sakset, siveltimen ja 

hieman vettä.

2
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4 Leikkaa painettu kuvio irti ja 
kiinnitä se tarjottimen sisäpuolelle 
decoupagelakalla. Kiinnitä 
ripustutarra tarjottimen taakse ja 
käytä sitä kehyksenä.

5 Tarjottimeen on liimattu painettu 
kuvio.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16130
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16134


1 Maalaa alue valitsemal-lasi värillä. 
Taputtele sen jälkeen aluetta 
talouspaperilla tai kankaalla, maalin 
vielä ollessa märkä.

2 Kasta sivellin runsaas-sa 
maalissa ja napauta sitä toista 
sivellintä vasten, jolloin muodostuu 
roiskeita.

3 Tiputa hieman puhdasta vettä 
siveltimellä kostean maalikerroksen 
päälle.

Kuinka sen teet

Vesivärikollaasi
Ideanumero: v16131

Maalaa vesiväreillä mielikuvituksesi mukaan. Leikkaa 
ja kiinnitä palat aaltoilevaan kollaasiin.

3

4 Tulosta erillinen kaava. Kun maali 
on kuivunut, aseta kaava maalatulle 
vesivärialueelle ja leikkaa.

6 Leikkaa ylimääräiset, reunan yli 
menevät osat, pois saksilla.

5 Aseta palat päällekkäin vesiväri-
paperille kollaasin muodostamisek-
si. Aloita ylhäältä. Käytä mieluiten 
decoupagelakkaa, mutta voit 
käyttää myös liimapuikkoa.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16131

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16131
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1 Aloita muotoilemalla joku 
perusmuoto itsekovettuvasta 
savesta. Anna kuivua noin 24 tuntia 
ennen seuraavan kohdan tekemistä. 
Vinkki: Vältät halkeamia vaivaamalla 
saven ensin hyvin. Tasoita 
mahdolliset halkeamat vedellä.

2 Koristele itsekovettuvasta saves-
ta tehty figuuri Silk Clay:lla ja Foam
Clay:lla, jotka tarttuvat suoraan 
saveen. Olemme pyöritelleet eri 
väreistä palloja ja kiinnittäneet ne 
suoraan figuuriin

3 Tässä toinen esimerkki 
veistoksesta, johon olemme 
pyöritelleet pieniä eri värisiä pötköjä 
ja muotoilleet sateenkaaren.

Kuinka sen teet

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16140

4 Tässä näet erilaisia veistoksia, jotka 
on tehty itsekovettuvasta savesta, Silk 
Clay:sta ja Foam Clay:sta.

Saviveistoksia
Ideanumero: v16140

Tee veistoksia itsekovettuvasta savesta, 
Silk Clay:sta ja Foam Clay:sta. Sekoita eri massoja ja 
saat uniikkeja veistoksia, vain mielikuvitus on rajana. 
Itsekovettuva savi kuivuu kokokaan noin 24 tunnissa. 

Foam Clay ja Silk Clay kuivuvat noin tunnissa, riippuen 
kappaleen koosta.

4

1 Mittaa rasian korkeus, lisää 2 cm ja 
leikkaa kuusikulmio. Leikkaa 0,5 cm 
lovet jokaiseen kulmaan.

2 Levitä kerros decoupagelakkaa 
rasian pohjaan ja kiinnitä kangas.

3 Levitä kangas yhdelle rasian 
ulkosivulle ja kiinnitä kangas. Levitä 
decoupagelakkaa seuraavalla sivulle 
ja kiinnitä kangas. Levitä decou-
pagelakkaa seuraavalla osalle ja 
taita kangas päälle.

Kuinka sen teet

Kangasdecoupagella 
koristeltu rasia

Ideanumero: v16142

Luo kaunis rasia kangasdecoupagelle. Leikkaa kan-
gas ja kiinnitä se rasiaan decoupagelakalla, sekä 

sisä- että ulkopuolelle.

5

4 Levitä lakkaa rasian sivuun ja kiin-
nitä kangas rasiaan. Jatka näin koko 
rasian ympäri.

5 Taita kangas rasian yläreunan 
yli. Levitä decoupagelakkaa rasian 
reunan sisäpuolelle. Kiinnitä kankaan 
sisäkerros rasian sisäpuolle. Levitä 
decoupagelakkaa kankaan päälle ja 
kiinnitä ulommainen kangaskerros. 
Jatka näin koko rasian ympäri.
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Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16140


Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16142
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7 Levitä decoupagelakkaa rasian 
sisäpuolen pohjalle ja kiinnitä kangas. 
Levitä decoupagelakka rasian sisä-
puolelle ja kiinnitä kangas, varmista 
että taitettu reuna kiinnittyy rasian 
yläreunaan.

8 Levitä decoupagelakkaa kannen 
päälliosaan ja lisää vanua.

Jatkuu edelliseltä sivulta

9 Mittaa rasian kannen korkeus, 
kaksikertaisena ja lisää 1 cm. Leikkaa 
kankaasta kuusikulmio. Leikkaa kan-
kaaseen 0,5 cm viillot kulmiin (katso 
vaihe 1). Levitä decoupagelakkaa 
kannen jokaiselle sivulle; sisä- ja ul-
kopuolelle, myös kannen sisäreunoi-
hin. Kiinnitä kangas.

10 Leikkaa kankaasta rasian kokoinen 
kuusikulmio. Levitä decoupagelakkaa 
kannen sisäpuolelle ja kiinnitä 
kangas.

1 Seos sopii myös liukkaille pinnoille 
kuten lasille. Pyyhi maalattavat 
pinnat kostealla liinalla.

2 Sekoita kipsijauhe ja maali: 10 g 
maalia ja 5 g kipsijauhetta (eli suh-
teessa 2:1).
.

3 Sekoita kerralla vain pieniä annok-
sia, koska työskentelyaikaa on noin 
15 min.

Kuinka sen teet

Kipsillä maalatut maljakko, 
kukkaruukku ja tarjotin

Ideanumero: v16148

Plus Color -askartelumaali, johon on sekoitettu 
kipsijauhetta, tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, ilman 
esikäsittelyä (pintaa ei tarvitse hioa). Värit antavat 

tuotteelle mattaisen pinnan.

6

4 Levitä kerros maalia leveällä 
siveltimellä.

5 Tässä ruukkuja ja tarjotin, jotka on 
maalattu eri väreillä.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16148

6 Mittaa rasian sisäosan korkeus, 
miinus 1 cm ja leikka kuusikulmio kan-
kaasta. Leikka 0,5 cm viillot kankaan 
reunaan (katso vaihe 1). Taita kaikki 
sivuista 1 cm ja paina ne silitysraudal-
la. Levitä decoupagelakkaa taitet-
tuihin reunoihin ja kiinnitä taitokset. 
Leikkaa ylimääräinen kangas taitos-
kohdista pois.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16142
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16148


1 Sekoita värejä: Punainen: 2 l 
vettä, koko pipetti punaista, 1/2 pipetti 
vaaleanpunaista ja 10 tippaa ruskeaa 
vesiväriä. Sininen: 2 l vettä ja 
kokonainen pipetti laivastonsinistä 
vesiväriä.

2 Aseta 1/2 arkkia paperimassaa 
kuhunkin väriin.

3 Liuota paperimassa-arkit ja 
heiluttele niitä huolellisesti.

Kuinka sen teet

Kuva käsintehdystä paperista, 
liukuvärjätty Art Aqua 

-nestemäisellä vesivärillä
Ideanumero: v16132

Valmista paperimassasta paperi, joka on liukuvärjätty 
käyttämällä nestemäistä Art Aqua -akvarellia ja 

valuun on käytetty paperinvalmistuskehysmuottia.

7

4 Varmista, että väri on 
tasainen.

5 Upota kehys massan alle 
vaakasuoraan. Työnnä sitä eteen- ja 
taaksepäin, kunnes kehys on 
peittynyt, ja nosta se pois altaasta. 
Anna veden valua pois.
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6 Pujota pala taitettua huopaa ke-
hyksen alapuolelle imeäksesi vettä.
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7 Käännä kehys ympäri ja aseta se 
massa alaspäin huovan päälle.

8 Taputtele ylimääräinen vesi kevyes-
ti pois.

Jatkuu edelliseltä sivulta

9 Toista toimenpide sinisellä värillä ja 
anna kahden kappaleen olla päällek-
käin kuvan osoittamalla tavalla.

10 Tee pyöreä paperimassapallo 
(auringoksi) kehyksen avulla.

11 Käännä kehys ympäri ja paina 
aurinko siniseen massaan.

12 Pyyhi ylimääräinen vesi pois kehyk-
sen alta.

13 Irrota paperinvalmistuskehyksen 
muotti.

14 Anna paperimassan kuivua koko-
naan. Poista aurinko ja katso kuinka 
auringon väri on imeytynyt siniseen 
väriin.

Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla 



Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16132
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16 Asenna kehys, kun paperi on kuivu-
nut kokonaan (voi kestää 24-48 tun-
tia huoneenlämpötilasta riippuen).

Jatkuu edelliseltä sivulta

1 Leikkaa sitruuna puoliksi ja taputtele 
ylimääräinen mehu keittiöpaperilla, 
jotta se ei laimenna maalia. 
Varmista, että leikkaus on mahdolli-
simman suora ja tasainen parhaan 
lopputuloksen saamiseksi. Sekoita 
Plus Color -askartelumaali ja Textile 
Mediumia suhteessa 1:1. Levitä seos 
sitruunaan vaahtomuovisiveltimellä.

2 Pese ja kuivaa kangas hyvin. Paina 
sitruunakuvio kankaaseen. Aseta 
sanomalehti tai vastaava kankaan 
alle, jos maali imeytyy kankaan läpi.

3 Laita leivinpaperi kuvion päälle ja 
kiinnitä silitysraudalla.

Kuinka sen teet

Hedelmillä ja vihanneksillä 
kuvioitu kangas

Ideanumero: v16138

Paina kuvioita hedelmillä ja vihanneksilla sekä Plus 
Color -maaleilla, joihin on sekoitettu Textile Mediumia. 

Textile Mediumin avulla väristä tulee pesunkestävä, 
kun se on silityskiinnitetty.

8

4 Tee erilaisia kuvioita hedelmillä ja 
vihanneksilla, sekä eri väreillä.
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16138

15 Vinkki: Kokeile värejä lisäämällä 
värillistä vettä pipetillä. Siivilöi jäljelle 
jäänyt massa vedestä, anna kuivua 
ja säästä seuraavaa kertaa varten. 
Älä koskaan kaada sitä suoraan 
pesualtaaseen, koska se voi tukkia 
viemärit.

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16132
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16138


1 Kopioi kaava, joka on saatavilla 
seuraavalta aukeamalta. Varjosta 
tausta lyijykynällä. Aseta tuloste 
linolevyyn, kiinnitä se levyyn niin, että 
paperi ei pääse liukumaan. Piirrä 
kuvio lyijykynällä. Poista tuloste, kun 
kuvio on kopioitu linolevyyn.

2 Leikkaa kuvion ympärilta linolevyä 
pois linoveitsellä niin, jolloin kuvio 
nousee esiin.

3 Leikkaa pois ylimääräinen linolevy ja 
käytä sitä esimerkiksi toiseen kuvioon. 
Koita välttää musteen leviämistä 
leikkaamalla kulma pois.

Kuinka sen teet

Säilytyspussi linopainatuksella
Ideanumero: v16144

Tee vihanneksia linopainannalla, paina kuviot 
kangasmaalilla säilytyspussiin.

9

4 Aseta pala muovia pussin sisälle, 
ennen painamista.

5 Tee suora rivi kiinnittämällä pala 
maalarinteippiä säilytyspussiin 
ja merkkitse teipiin kuvien välinen 
etäisyys.
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6 Kaada kangasmaalia kartongin-
palalle. Tuputa vaahtomuovisivellin 
maalissa.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16144
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7 Tuputa maali kuvioon. Pyyhi ylime-
nevä maali reunoilta pois. Vinkki: 
Tee pari testipainantaa vanhalle 
kankaalle tai paperille.

8 Paina kuvio säilityspussiin.

Jatkuu edelliseltä sivulta

9 Kiinnitä kuvio silitysraudalla, 
puuvilla-asetuksella.

10 Säilytyspussi sipulikuviolla. 11 Säilytyspussi porkkanakuviolla.

Mallit 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16144
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1 Varjosta kuvion takaosa lyijykynän 
sijaan öljypastellilla, koska lyijykynän 
jälkeä on vaikeampi nähdä.

2 Kiinnitä kuvio linolevyyn maalarin-
teipin avulla. Siirrä kuvio linolevyyn 
jäljittelemällä kuvio lyijykynällä ja pai-
na hyvin, kun siirrät kuvion lyijykynällä.

3 Piirrä kuvio vielä permanent-tussil-
la. Vältä öljypastellin sotkeentumista 
kääntämättä linolevyä, kun työsken-
telet reunassa.

Kuinka sen teet

Juliste linopainatuksella
Ideanumero: v16129

Tee oma juliste linokaiverruksella ja käytä julisteen 
tekemiseen linopainantatekniikkaa. Päätä haluatko 

leikata kuvion vai sen ympäröimän alueen pois. 
Leikkaa kuvio linolevystä ja maalaa koholla oleva 

alue linotelalla. Paina sen jälkeen kuvio 
vesiväripaperiin. Huomioi, että kuvio tulee peilikuvana.

10

4 Leikkaa joko kuvio tai tausta pois. 
Aloita työskentely pienellä linoterällä. 
Aseta terä puisen varren yläreu-
naan. Aloita leikkaaminen reunasta ja 
leikkaa kaikki hienot yksityiskohdat. 
Leikkaa itsestäsi poispäin ja mieluiten 
kuviota pitkin.

5 Vaihda linoleikkurin terää ja kokeile 
erilaisia teriä. Vaihda terä 
painamalla se varteen pakkauksen 
mukana tulevalla puutikulla.
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6 Kopioi kukkakuviot linolevylle aikai-
semmin kuvatulla tavalla. Tee viisi 
pientä lohkoa. Leikka niiden tausta 
pois, joilloin kuvio nousee koholle.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä
 tai etsimällä verkkosivuilta. 

Etsi:

v16129
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7 Tässä on värien sekoitussuhteet: 
Harmaa: ½ valkoinen + ½ musta. Pink-
ki: 1tl valkoista + 1 tippa punaista + ½ 
tippa mustaa. Tummanpunainen: 1 tl 
punaista + 1 tippa mustaa.

8 Rullaa mustetta maalitarjottimessa. 
Rullaa linotelaa edestakaisin, kunnes 
väri on jakautunut tasaisesti linote-
laan. Vältä rullaamasta liikaa väriä 
telaan, jotta maali ei valu kuvioon.

Jatkuu edelliseltä sivulta

9 Rullaa maali ohuena ja tasaisena 
kerroksena linolevyyn.

10 Aseta varovasti paperi linolevyn 
päälle. Kiinnitä paperi maalarinteipillä 
varmistaaksesi, että paperi ei pääse 
liikkumaan. Rullaa edestakaisin 
paperia puhtaalla linotelalla ja paina 
samalla voimakkaasti. 
Vinkki: Käytä vesiväripaperia ja kostuta 
paperi, jotta saat kauniin 
lopputuloksen. Pyyhi paperi kuivalla 
kankaalle ennen kuvan painamista.

11 Tee kukista leimasimia. Paina kukat 
julisteeseen, kun muste on kuivunut; 
leimaa ensin kukat ja sen jälkeen 
heteet kukkien päälle, kun ne ovat 
kuivuneet.

Mallit 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/sku/v16129
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