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6. Maalataan lintu pulloväreillä. Liimataan
kuivuneeseen lintuun silmät ja siivet.

7. Tehdään puurimoista ristikko siten,
että lyhempi rima on kohtisuorassa
poikittain pitempään nähden 9 cm:n
päässä edestä. Kiinnitetään rimat
tähän asentoon esimerkiksi langalla ja
liimalla.

8. Solmitaan siimat puuristikkoon niin,
että pääsiima on pitkän riman etupääs-
sä, selkäsiima rimojen taitteessa, jalka-
siimat lyhyen riman päissä ja
pyrstösiima pitkän riman takapäässä.
Siimojen pituuksia kannattaa kokeilla
lintua liikuttelemalla, jotta ne tulevat
oikean mittaisiksi suhteessa toisiinsa.

Kuva s. 53

TARVIKKEET

tukevaa pahvia ja villalankaa
siimaa tai vahvaa ohutta puuvillalankaa
liimaa, pullovärejä ja nahkapaloja
kaksi liimattavaa irtosilmää
2 puurimaa, 22 cm ja 15 cm
sabluunat s. 88

OHJE

1. Leikataan tukevasta pahvista sabluunojen avulla
2 pää- ja vartalopalasta sekä 4 räpyläpalasta.
Leikataan siipipalat nahasta.

2. Punotaan villalangasta 2 nyöriä (35 cm ja 12 cm).

3. Liimataan linnun pääkappaleet kiinni toisiinsa
niin, että lyhempi nyöri jää niiden väliin kaulan
kohdalta ja pätkä siimaa (n. 30 cm) päälaen koh-
dalta. Liimataan vartalopalaset kiinni toisiinsa
siten, että lyhyen nyörin toinen pää tulee niiden
väliin kaulan kohdalta ja pätkä siimaa (n. 30 cm)
sekä selän keskeltä että pyrstöstä.

4. Tehdään reikä vartalopalan alareunaan jalkojen
kiinnityskohtaan. Pujotetaan pitempi nyöri reiäs-
tä läpi ja liimataan kiinni keskikohdasta.

5. Liimataan räpyläpalaparit toisiinsa niin, että
pitemmän nyörin pää on niiden välissä räpylän
takaosan kohdalla ja pätkä siimaa räpylän etu-
osan kohdalla.

Marionettilintu

4. Ommellaan nappi oikeaan kohtaan.

5. Ommellaan pussiin pieni koriste.

Kuva s. 52

TARVIKKEET

huopakangasta ja puuvillalankaa
terävä neula, sakset ja nappi

OHJE

1. Leikataan huopakankaasta mallikuvan muotoi-
nen pala ja taitetaan se pussukaksi. Kiinnitetään
reunat nuppineuloilla.

2. Leikataan pussukan läppään napinläpi. Ommel-
laan napinläven reunaan pienet pykäpistot.

3. Aloitetaan pussukan ompeleminen pykäpistoilla
pohjan reunasta ja ommellaan läpän kautta
ympäri pohjan toiseen reunaan asti.

Pykäpistopussukka
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