
 Suunnittele puolinaamio ensin suttupaperille.
Suunnittele naamio todelliseen kokoonsa. A4-
paperi riittää tähän. Suunnitelmaa
käytetään kaavana.
 Leikkaa kaava irti suttupaperilta ääriviivoja
pitkin. Leikkaa myös silmän aukot. (Jos haluat
symmentrisen naamion, voit suunnitella ja
leikata vain puolet naamiosta, taittaa sitten
paperin ja piirtää puolikkaan ääriviivat myös
toiselle puolelle ennen leikkaamista.) 
 Piirrä kaavaa hyödyntäen naamion
ääriviivat pahville.
 Leikkaa pahvinaamio. Testaa naamiota
leikatessa, että nenä ja silmät ovat sopivilla
kohdilla. Aikuinen voi auttaa silmäaukkojen
leikkaamista katkoteräveitsellä. Rei'itä
naamioon myös paikat narulle/kuminauhalle.
 Koristele valmiiksi leikattu naamio värein ja
koristein!

PUOLINAAMIOT
Puolinaamio on naamio, joka ei peitä suuta.

 
Tarvikkeet: ohuehkoa pahvia tai todella paksua
kartonkia, sakset, kuminauhaa tai narua,
katkoteräveitsi,  rei'itin, luonnospaperia, kyniä,
värejä, koristeita (esim. eko-glitteriä,
silkkipaperia, kangasta)
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Tuttu ja monipuolinen pahvi on loistava materiaali askarteluun.
Oheiset ohjeet on testattu ja todettu toimiviksi. Puolinaamioita
valmistettiin mm. Kultturan koordinoiman Pehmojen Yön (2018)
sekä Kajaanin Lasten Linnanvirta -tapahtuman (2019) yhteydessä. 
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Erilaisia koko- ja puolinaamioita.
Kuva netistä/cchobbyfi.

Nalle-puolinaamio. Kuva:
S. Karjalainen



 Luonnostele toteutettava eläinhahmo
ensin paperille. Jo suunnitteluvaiheessa
kannattaa tutustua pahvimateriaaliin ja -
laatikoihin; miten niitä voisi hyödyntää
mahdollisimman hyvin?
 Aloita pahvieläimen rakennus torsosta
leikkaamalla laatikon yläkanteen aukko.
Lisää myös reiät henkseleille. Maalaa
torso.
 Suunnitele ja askartele sitten
pahvieläimen pää. Maalaa valmis pää. 
 Suunnittele ja toteuta mahdolliset muut
ulokkeet pahvieläimeesi (esim. häntä,
korvat, siivet). Maalaa ulokkeet.
 Kun kaikki osat ovat maalattu ja
kuivuneet, aloitetaan eläimen kokoaminen.
Aloita kiinnittämällä pää torsoon. Lisää
sitten muut osat. Kiinnitysratkaisuista on
hyvä tehdä mahdollisimman tukevia.
 Viimeistele pahvieläin parantelemalla
maalikerrosta ja/tai lisäämällä
yksityiskohtia.
 Kiinnitä viimeiseksi henkselit. Testaa
henkselien pituus ennen solmujen
tekemistä. Valmista tuli!

PAHVIELÄIMET
Pahvieläimet ovat pahvisia eläinhahmoja,

jotka voi pukea ylle leikkiin tai
karnevaaliasuksi.
 
Tarvikkeet: Vahvuudeltaan erilaisia
pahvilaatikoita, vähintään yksi iso laatikko,
(eläimen rungoksi), niittipyssy ja niittejä,
kuumaliimapistooli ja kuumaliimaa, narua
henkseleiksi, maalia, sakset, puukko (oikein
paksun pahvin leikkaamiseen),
katkoteräveitsi
 
Huom! Puukon ja katkoteräveitsen käyttö
jätettävä vain aikuisille.
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Pahvieläimiä valmiina
Linnanvirta-tapahtumaan.
Kuva: S. Karjalainen

Pahvimäyräkoira Linnanvirta-
tapahtumassa. Kuva: P.
Karvonen

Pahvilintu. Kuva: Nicole
Gerulat.


