
Eläinhahmosoittimen valmistus: 

Luethan ensin ohjeen huolellisesti, niin valmistamisesta tulee hauskaa ja helppoa! 

 

Tarvitset:  wc-paperi-/talouspaperi hylsyn tai vahvaa pahvia 

 kuivia makaroneja, riisiä, nappeja, helmiä, pieniä kiviä yms. 

 Paperia, kangasta, liimaa (pullo yleisliima), sakset, tusseja/puuvärejä 

 Valmiiksi pohdittuna, minkä eläimen haluat valmistaa, olet itse ideoija! 

  

1. Ota itsellesi wc-paperirullan tai talouspaperirullan hylsy. Voit käyttää myös vahvaa pahvia, josta 

leikkaat ja liimaat itsellesi haluamasi kokoisen ympyrälieriön ennen soittimen jatkovalmistusta. 

2. Nyt sinulla on valittavana minkä eläinhahmon teet, sillä seuraavien vaiheiden aikana eläimellesi 

muodostuvat värit ja muodot.  

3. Hylsyn ja ympyrälieriöiden päähän leikataan ympyrän muotoiset kappaleet, jotka liimataan päihin 

kiinni, kuitenkin yksi kerrallaan, sillä hylsyn sisälle laitetaan ”soimaan” kuivia makaroneja, riisiä, 

nappeja, helmiä, pieniä kiviä yms. ¼ hylsyn koosta. 

4. Laita liimaa hylsyn päätyyn ja kiinnitä ympyräpala tiukasti pingotetuksi. Purista reunasta kiinni ja 

laita kuminauha päädyn ympärille pitämään ympyräpalaa paikallaan. 

5. Kun olet liimannut toisen hylsyn päädyn, täytä hylsystä haluamallasi materiaalilla ¼ ja liimaa toinen 

pääty myös kiinni. Anna kuivua. 

6. Nosta hylsy/ympyrälieriö pystyasentoon. Yläosaan tehdään korvat ja alaosaan häntä ja jalat. Voit 

myös halutessasi pitää hylsyn vaakatasossa ja tehdä siihen toiseen päähän korvat ja toiseen hännän 

ja sivuille jalat. 

7. Saat itse suunnitella korvien, hännän ja jalkojen koon eläinhahmosi mukaan. Kannattaa kuitenkin 

tehdä hyvän kokoiset, jotta ne näkyvät ja ovat helpompi kiinnittää liimaamalla. 

8. Hännän voi myös tehdä vanusta, langasta tai kankaanpalasta. 

9. Leikkaa korvat, jalat ja valmista häntä. 

10. Liimaa leikatut korvat paikalleen. Voit koristella korvat halutessasi ennen liimausta esimerkiksi 

puuväreillä tai tusseilla. 

11. Mittaa hylsysi tai ympyrälieriösi pituinen ja levyinen pala paperia tai kangasta. Teet sen kätevästi 

pitäen hylsystäsi tai ympyrälieriöstäsi kiinni paperin tai kankaan reunassa ja rullaamalla samalla 

hylsyä niin kauan, että se peittyy paperin tai kankaan alle. Näin saat tarvittavan kokoisen palan, 

jolla hylsy tai ympyrälieriö peittyy. Vinkki: Wc-paperi-/ talouspaperihylsyyn on pystyssä oleva A4- 

kokoinen paperi valmiiksi oikean levyinen. Pituus määräytyy hylsysi pituudesta. 

12. Liimaa paperi hylsyn päälle. Laita liimaa tarkasti reunoille asti ja pyöräytä paperi tiiviisti hylsyn 

ympärille. 

13. Koristele halutessasi etu ja takatassut ja liimaa ne haluamillesi paikoille. Takatassut tulevat pystyssä 

olevan eläimen pohjaan kiinni. 

14. Lopuksi tee paperinpalalle eläimellesi kasvot. Voit piirtää silmät, nenän ja suun tai käyttää valmiita 

askartelusilmiä yms. Jippii! Valmista tuli! 

 

 

Vinkki: Voit leikkiä eläinhahmollasi, soittaa eläinhahmosoitintasi ja vaikka rytmitellä kaverisi kanssa 

sinulle tuttuja lauluja. 



  

kuva1 kuva2 

1. Esim. pupusoittimeen tarvitset: 2x pyöreitä päätypaloja, 2x korvat, 2x tassut, 2x takatassut ja 

suorakaiteen muotoisen sivupalan. 

2. Askartelun alun valmistusvaihe: wc-paperihylsyn päihin on liimattu ympyrän malliset 

huovanpalat. 

 

 

Kuva3 

3. 10-vuotiaan tytön askartelemat pupu- ja jääkarhuhahmosoittimet. 


