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Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            
         Milloin mahdollista?               Sesonki 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset:  

 

- sorminäppäryys 

Toiminnan kesto: 

1 h 

Kustannukset: 

€     €€     €€€ 

 

Joulukuusenkoristeita 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

- Pihlajanmarjoja, rautalankaa, pihdit ja sivuleikkurit 

(lasihelmiä, höyheniä) 

- Paperimassapalloja, kullanväristä spraymaalia, PVA-

liimaa, siemeniä (esimerkiksi pellavan), 

ripustuslankaa 

- Pellavakuitukangasta, tuohta, kontaktiliimaa, 

ripustuslanka 

Työohje: 

1.Pihlajanmarja-sydän 

1. Leikkaa rautalangasta 30 cm pitkä pätkä ja taita se kaksinkerroin. Tee ripustuslenkki noin 5cm päähän 

keskitaitteesta tekemällä kierteitä. Halutessasi kierteiden keskelle voi laittaa höyhenen tai helmen 

roikkumaan. 

2. Pujottele molempiin päihin marjoja yhtä paljon, jotta halutun kokoinen sydänkuvio on mahdollinen. 

Kiinnitä rautalangan päät kietomalla ne yhteen ja pihdeillä kiristämällä. Liitoksen voi piilottaa 

pujottamalla leikattuun rautalanganpäähän yhden marjan. 

2.Siemenpallo 
1. Maalaa paperimassapallo kultaspraylla kauttaaltaan. Tee ripustuslenkki (esim. ohuesta rautalangasta), 

kiinnitä se liimalla massapallossa olevaan reikään ja anna kuivua hetki. 

2. Levitä reilu, muttei valuva, kerros liimaa kauttaaltaan pallon päälle. Kierittele pallo siemenissä 

nopeasti ennen kuin liima kuivuu.  

3. Napauta ylimääräiset siemenet pois ja ripusta pallo kuivumaan. 

3.Tuohisydän 
1.Leikkaa pellavakuitukankaasta sydän ja tuohesta kaksi hieman pienempää sydäntä. 

2.Liimaa tuohet pellavan molemmille puolille ja pujota ripustuslanka kerrosten väliin. Purista 

liimasaumaa muutama minuutti. 

 

Joulukuusen koristeluun on monia mahdollisuuksia. 

Paperimassapalloja on helppo koristella eri 

luonnonmateriaaleilla ja syksyllä talteen otetut ja kuivatut 

pihlajanmarjat säilyttävät kauniin punaisen värinsä yli talven. 

Myös tuohi näyttää kauniilta kuusen oksilla tai joulukorteissa. 
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Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            
         Milloin mahdollista?               Sesonki 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset:  

 

- sorminäppäryys, pitkäjännitteisyys 

Toiminnan kesto: 

1,½ h 

Kustannukset: 

€     €€     €€€ 

 

Olkipallo 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

- Olkea 

- Kontaktiliimaa 

- Pyöreitä muotteja (halkaisija n. 10cm) 

- Ripustusnauhaa 

- Silitysrauta ja –lauta 

- Paperiliittimiä, sakset, liotusastia 

Työohje: 

1. Liota olkia vedessä kunnes ne ovat pehmeitä. Liotus kestää oljesta riippuen 2-10 h. Vettä voi 

pehmentää hyppysellisellä kidesoodaa, jolloin olki kostuu paremmin. Kuuma vesi nopeuttaa 

liotusta. 

2. Halkaise olki kynnellä, ratkojalla, tms ja raota sitä päästä hieman. Silitä halkaisukohdasta olki 

auki silitysraudalla miedolla lämmöllä. Vetele auennusta olkiluiskaa raudan alta koko pituudelta, 

eli älä liikuta rautaa vaan olkea. Olkia voi silittää varastoon kerralla enemmänkin. 

3. Tee kolme rengasta pyöreän muotin päällä. Laita saumoihin liimaa ja jätä kuivumaan 

paperiliittimen avulla.(kuva) Liimaa renkaat ristikkäin toisiinsa nähden (katso kuva). 

4. Lisää kaksi liuskaa pallon ympärille niin että menevät ns. pohjois- ja etelänapojen kautta. Lisää 

vielä viisi liuskaa pujotellen yli ja ali liuskakerroksien väleistä (katso kuva valmiista pallosta). 

Muuta: 

- Video pallon tekemisestä löytyy täältä http://olotila.yle.fi/koti/askartelu/olkipallo-perinteinen-

joulukoriste 

 

 

Joulukuusessa kimaltelee kauniisti kotimainen olki. Siitä voi 

tehdä monenlaisia koristeita tähdistä kransseihin. Aukisilitetty 

olkiliuska taipuu myös kauniisti kaarelle ja siitä saa pienellä  

vaivalla kiiltävän pallon joulun katseenvangitsijaksi. 

Ohjaajalle: 

- Pallon tekeminen on haastava ja pitkäjänteisyyttä tarvitseva käsityö. Lopputulos on kuitenkin sen 

arvoinen, joten pallon tekeminen kannattaa opetella itse ensin ennen ohjausta. 

- Ripustusnauhan voi pujottaa valmiiseen palloon tai piilottaa nauhan päät jonkin liimasauman alle. 
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Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            
         Milloin mahdollista?               Sesonki 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset:  

 

- kolmiulotteinen hahmottaminen, neulan käyttö 

Toiminnan kesto: 

1 h 

Kustannukset: 

€     €€     €€€ 

 

Perinteinen olkihimmeli 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

- Olkea 

- Pehmeää ompelulankaa 

- Viivoitin, sakset, pitkä neula (mielellään 

tylppä) 

Muuta: 

- Tämä pieni himmeli on tehty erikokoisista himmelin peruskuutioista, joista voi rakentaa 

isompiakin katseenvangitsijoita.  

- Lisävinkkejä löytyy esimerkiksi Eija Kosken Himmeli -kirjasta ja internetistä www.himmeli.com 

tai  http://www.student.oulu.fi/~sarenius/matikkakerhot/himmeli/himmeli.htm 

 

 

 

Mikä olisi perinteisempi joulukoriste kuin olkihimmeli? Perinteen 

mukaan olkihimmeli toi hyvän sadon, siksi siitä tehtiin 

mahdollisimman iso ja sitä pidettiin tuvan katossa kesään asti.  

Himmelit näyttävät vaikeilta tehdä, mutta loppujen lopuksi sen 

tekeminen onnistuu kaikilta, joilla pysyy neula ja lanka hyppysissä.  

Työohje: 

1. Liota olkia vedessä 20 minuuttia ennen työstämistä. 

2. Yhteen peruskuutioon tarvitset 12 kpl olkiputkia. Mallihimmelin isoimmassa kuutiossa putkien 

pituus on 8cm, keskikokoisessa 4 cm ja pienessä 2 cm. Lankaa menee isoon kuutioon vähintään 

105 cm, keskimmäiseen 55 cm ja pieneen 26 cm. 

3. Pujota lankaan ensin kolme olkea ja solmi ne kolmioksi. Pujota samaan lankaan kaksi olkiputkea 

ja solmi ne ensimmäisen kolmion kulmaan kiinni. (Katso kuva). Toista sama lisäys vielä kolme 

kertaa.  Viimeinen yksinäinen olki sidotaan ensimmäisen kolmion kärkeen. (Katso kuva) 

4. Pujota lanka toisen kerran ensimmäisen kolmion sivusauman oljen läpi ja solmi kulma kiinni.  

5. Tee kaksi pienempää peruskuutiota samalla tavalla ja laita keskikokoinen roikkumaan ison kuution 

sisälle ja pienin kuutio saa roikkua alimmaisena. Piilota ripustuslangat noin 2 cm pituisen 

olkiputken sisälle. Kiinnitä solmukohtiin. 
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Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            
         Milloin mahdollista?               Sesonki 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset:  

 

- sorminäppäryys, molempien käsien käyttö 

Toiminnan kesto: 

1 h 

Kustannukset: 

€     €€     €€€ 

 

Risukranssi 

Työohje: 

1. Tee risuista kouranpaksuinen nippu. Lado risuja pitkittäin niin, että kovia varsia on eri kohdissa. 

2. Ala kieputtaa rautalankaa nipun keskivaiheilta ja lisäile oksia kranssiin tarpeen mukaan. Pyri 

tekemään kranssista yhtä paksu joka kohdasta. 

3. Kun olet kieputtanut rautalankaa noin 10cm matkalle, muotoile risuista rengas ja tarkista, että 

risuja on tasaisesti koko renkaan matkalla. Vielä voit lisätä muutaman oksan. 

4. Kieputa tiukasti rautalankaa koko kranssin matkalle ja tee päätöskohtaan ripustuslenkki. 

5. Jos haluat kranssiin ”hapsuja”, voi lyhyitä risunpätkiä lisäillä vielä jälkikäteen. 

6. Kiinnitä pihlajanmarjanippuja kranssipohjaan rautalangalla, kuivakukkia pujottamalla tai 

kuumaliimalla. 

Ohjaajalle: 

- Koivunrisua voi kysyä kaupungin puistotoimelta tai naapurilta, jos on juuri joutunut kaatamaan 

pihakoivunsa. Rauduskoivu on paras materiaali, mutta kranssin teko onnistuu muistakin 

koivulajeista. 

 

 

Koivun risut ovat hyvää askartelumateriaalia taas, kun lehdet ovat 

pudonneet ja lehtivihreä on siirtynyt runkoon varastoon seuraavaa 

kasvukautta varten. Puita leikataan ja kaadetaan talvella, joten 

silloin kannattaa myös pitää silmät auki kranssimateriaalien 

toivossa! 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

- Koivun, mieluiten rauduskoivun riippuvia, notkeita latvoja 

- Sidontarautalankaa 

- Kuivattuja pihlajanmarjoja, kuivakukkia, lepän urpuja 

 


