
Työohje

1. Aseta kaava huopa-arkille ja piirrä hahmo kaavan mukaan.

2. Leikkaa hahmon osat irti huopa-arkista.

3. Aseta etukappale ja takakappale vastakkain.

4. Ompele etukappale ja takakappale toisiinsa kiinni 
pykäpistoin. Jätä aukko täyttämistä varten.

5. Ompele täyttöaukko kiinni pykäpistoin ja päättele ommel.

6. Suunnittele hahmollesi sopiva ilme. Ompele tai liimaa 
nappisilmät. Harjan/hiukset voit toteuttaa ryijysolmulla.



Lisävinkkejä eri mallien valmistamiseen

Kukko 

• kukon valmistusta voi helpottaa tyylittelemällä mallia yksinkertaisemmaksi 
• heltta, jalka, pyrstö jne. voidaan kaikki muokata erillisiksi osiksi ja esim. liimata tai muuten 

kiinnittää vasta lopussa työn helpottamiseksi 
• eriyttämisen keinona voi käyttää mallia yksityiskohtaistamalla: lisää kukolle siipi, töyhtöjä 

pyrstöön, useampia värejä vartaloon jne. 

Kissa 

• jätä täyttöaukko hännän läheisyyteen, näin sen täyttäminen helpottuu 
• voit lisätä kissalle raitoja liimaamalla sen pintaan huopasuikaleita 
• kiinnitä silmät, viikset ja nenä liimaamalla tai ompelemalla 

Koira 

• Koiran korvat ovat askarteluhuopaa ja ne on kiinnitetty päälaelle ompelemalla pykäpistoin 
samalla kun päälaki on ommeltu umpeen. Korvat voi tietysti kiinnittää myös erikseen ja juuri 
siihen kohtaan johon ne haluaa. Silmiksi on ommeltu napit täyttämisen jälkeen. Silminä voi 
käyttää myös esimerkiksi helmiä tai askarteluhuopaa ja ne voi myös kirjoa. Nenä on 
ommeltu puuvillalangalla tihein pistoin sauman yli. Nenäksi voi laittaa myös esimerkiksi 
palan huopaa, helmen tai napin. Koiran muuten yksiväriseen turkkiin saa helposti läiskiä 
liimaamalla tai ompelemalla askarteluhuopaa valmiin työn päälle tai kirjomalla esimerkiksi 
laakapistoin erivärisellä langalla. 

• Hännänkin voi leikata jo kaavasta irti ja tehdä koiralleen aivan erilaisen hännän. Esimerkiksi 
nyörin kiertäminen, palmikointi, ryijysolmut tai tupsut käyvät mainiosti myös koiran 
hännäksi. Työtä voi helpottaa ja nopeuttaa kiinnittämällä yksityiskohdat liimaamalla, jolloin 
saadaan aikaan hieman askartelunomaisempaa jälkeä. 

Aasi 

• Aasin harja tehdään joko ryijysolmuin, liimaten tai villalangasta letittäen 

Ryijysolmuin:

o Leikkaa villalangasta 10cm pitkiä lankoja (n.10 - 15 kappaletta villalangan 
paksuudesta riippuen) 

o Kiinnitä ne yksitellen aasin niskaan ryijysolmuin (ohje löytyy internetistä) 
o Lopuksi tasoita harja leikkaamalla se halutun pituiseksi 

Liimaten:

o Leikkaa villalangasta 6cm pitkiä lankoja (10-15 kappaletta villalangan paksuudesta 
riippuen) 

o Taita ne ja liimaa aasin niskaan 
o Tarvittaessa tasoita harja, leikkaamalla se halutun pituiseksi 
o Aasin häntä tehdään villalangasta, joko letittäen tai liimaten 



Letittäen:

o Leikkaa villalangasta 6 kpl 30cm pitkää lankaa 
o Taita ne kahtia ja kiinnitä ryijysolmulla aasiin 
o Letitä langat ja solmi letin päähän umpisolmu hännän ollessa halutun pituinen 
o Tasoita häntä leikkaamalla 

Rosvo

Helpomman rosvon saa tehtyä ompelemalla kaksi takakappaletta yhteen. Rosvo on kuitenkin 
ilmeikkäämpi, jos sillä on kasvot vaaleasta huovasta ja vartalo värillisestä huovasta. 

Aseta pää ja etukappale 1 cm saumavaran verran päällekkäin. Etukappale jää päällimmäiseksi 
Sauman voi ommella etupistoin tai liimata.

Nappisilmät ja muut kasvonpiirteet voi ommella tai liimata. 

• viikset voi toteuttaa piipunrassista/askartelupunoksen 
• parran voi leikata ja liimata askarteluhuovasta 
• parransänkeä, huulet ja muita kasvonpiirteitä voi tehdä myös tussilla 

Hiukset voi ommella esimerkiksi ryijysolmulla tai liimata. Rosvolle voi liimata tai ommella vaatteita 
(esimerkkinä rosvon liivi).

Rosvon liivi

Rosvon liivi syntyy yhdestä kaavan mukaisesta kappaleesta. 

• Leikkaa liivi kaavan mukaan. Sovita liivi rosvon päälle. 
• Liimaa liivi rosvon selkään kiinni siten, että liivin takaosa yltää hieman olkapäille. 
• Liimaa liivi etupuolelta rosvon olkapäille. Voit jättää liivin etuhelman liimaamatta kiinni 

vartaloon, jolloin liivistä tulee elävämmän näköinen. 


