
Taikametsä 

Kattofreskotyö Anttolan 
Yhtenäiskoulun aulatilaan 



Värisuunnitelmia tunnelmien 
pohjalta 

• Talvinen sininen 
• Kevään vihreä 

• Syksyn syvät värit 
• Kesän heleys 











Taikametsän pohjapiirros 

• Suunnitelmia aulatilan kattofreskotyön 
toteuttamista varten 7.- luokka 

• Lähtökohtana vuodenaikavärit ja 
tunnelmat 



















Kankaiden maalaaminen 

 
• Kankaan maalaaminen suihkuttamalla 

• Tuputin tekniikka 
• Kokonaisuus hahmottuu 









Ensimmäisen luokan oppilaat 
miettivät peikkojen elämää 

• Eläydyimme omiin lempiväreihin 
• Suunnittelimme ornamentteja 















Kuudennen luokan oppilaat 
suunnittelivat haltijapäähineitä 

• Vedenhaltijan päähine 
• Vedenhaltijantyttären päähine 

• Metsänhaltijan hattu 
• Metsänhengen päähine 

 
 

















Ornamenttien suunnittelu 

• Keskusornamentteja 4. -luokan 
suunnittelemana 

• Keskusornamenteista suunniteltiin 
kankaanpainokaaviot 











Puiden Kansa 

• Puiden merkitys ihmiselle ennen ja nyt 
suunnittelijoina 8.-9. - lk 

• Mikä on pitämyspuu, pyhäpuu, uhripuu, 
pihapuu 

 





















Nauhaornamentit 

• Nauhaornamentit kattofreskotyössä 
• Kankaanpainokaavioiden koekäyttöä 
• Painokuvio-suunnitelmien toteuttamista 











Värit nostavat tunnelman 
kattoon 

• Väripinnat valmistuvat 
• Kevät 
• Talvi 
• Kesä 
• Syksy 

 













Työtä tehdään koko koulun 
voimin 

• Talkoilla sekoitetaan vuodenaikavärejä 
• Värien kiinnittäminen silittämällä 











Valmiit väripinnat 

• Kun kokonaisuus hahmottuu voidaan 
aloittaa painokuvioiden suunnittelua 











Palaamme pohjapiirrokseen 

• Suunnitelmat katon painokuvioksi 
pienoiskoossa 

























Keijut ja haltijat 

• Kuudennen luokan suunnitelmia keijuista 
ja haltijoista 















Silkkipainotekniikka 

• Kaikki kuviot koepainettiin ennen 
varsinaista painotyötä 













Painokaavioilla painetaan kaikki 
kuviot 

• Keskusornamentit 
• Nauhaornamentit 
• Taikametsän puut 

 
 









































































































Painokankaiden kiinnittäminen 
akustolevyihin 

• Liiman levittäminen telaamalla 
• Levyjen reunat liimataan erikseen 

 
 





























Kattofreskolevyjen 
kiinnittäminen Mutterin kattoon 

• Liimaaminen sujuu mutkattomasti 
• Päivässä koko katto on valmis 























Painokuviot kuvagalleriassa 

• Talvi 
• Kesä 
• Kevät 
• Syksy 
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