Tamburiini
Afrikassa jumalanpalveluksissa käytetään usein erilaisia rytmisoittimia
laulun säestämiseksi. Askartele afrikkalainen tamburiini, ja mieti millaisia
lauluja sillä voisi säestää täällä Suomessa.
Tarvitset:
Iso paperilautanen, syvä tai matala
6 Kulkusta
Nauhaa tai villalankaa
Parsinneula
Sakset
Koristeluun kyniä, tarroja, värikkäitä papereita tms.
Merkitse paperilautaseen kuusi kohtaa joihin haluat kulkuset. Tee pienet
reiät kohtien kummallekin puolelle. Pujota nauha tai lanka
parsinneulaan ja neula ensimmäisestä reiästä lautasen pohjan puolelle.
Sitten pujota neula ensimmäisestä kulkusesta, ja sitten taas lautasen
reiästä. Tällä tavalla jatkaen pujota kaikki kuusi kulkusta omille
merkatuille kohdilleen. Nauhan aloitus- ja loppupäät voit solmia
koristehapsuiksi.
Koristele tamburiini joko jouluisesti, tai värikkäästi afrikkalaiseen tyyliin!

Enkeliaskartelu
Tarvitset:
Vaaleata kartonkia
Värillistä kartonkia
Vesivärit
Villalankaa
Kullanväristä koristenauhaa tai keltaista kartonkia
Tussi
Liimaa
Sakset
Leikkaa vaaleasta kartongista enkelille pää. Värillisestä kartongista
leikataan mekko, ja sen voit koristella sellaiseksi kuin haluat. Liimaa pää
mekkoon kiinni. Leikkaa villalankaa sopivan mittaisiksi pätkiksi ja liimaa
ne enkelille hiuksiksi. Piirrä tussilla kasvot. Leikkaa koristenauhasta tai
keltaisesta kartongista sopivan kokoinen pätkä sädekehäksi, liimaa
enkelin päähän.
Valitse vesiväreistäsi mieleinen sävy enkelin siipiin. Maalaa kämmenesi
vesivärillä, ja paina sitten kämmenet vaalealle kartongille. Kipaise
pesemään kätesi! Kun kämmenenjäljet ovat kuivuneet, leikkaa ne irti ja
liimaa enkelin taakse siiviksi. Voit vielä koristella enkeliä ja siipiä jos
haluat!

Matkaikonostaasi
Matkalle lähtiessä tai vaikkapa vain kaverin luo yökylään mennessä on
kiva jos mukana kulkee matkaikonostaasi. Sen kanssa on iltarukoukset
helppo lukea.
Tarvitset:
Pieniä paperi-ikoneita
Kartonkia
Sakset
Rukoukset tulostettuina
Koristelutarvikkeita ja kyniä, oman maun mukaan
Mallaa kartongille ikonikuvia vierekkäin. Leikkaa kartongista sopivan
kokoinen suorakulmio. Taita paperi keskeltä kahtia, ja sitten vielä
uloimmat reunat keskikohtaan. Liimaa pienet ikonit kartongille omiin
kohtiinsa. Ikonostaasin toiselle puolelle reunimmaisiin osioihin liimaa
printtaamasi rukoukset. Sisempiin osioihin (jotka jäävät ikonostaasin
kansiksi kun se on taiteltuna) voit vaikka liimata tarroja, tai piirtää jotain
koristeeksi.

Ikoni-kuusenkoriste
Tarvitset:
Pieniä paperi-ikoneita
Kartonkia
Liimaa
Sakset
Lankaa
Kultahilettä, tarroja, tusseja, silkkipaperia..
Tässä saat nyt käyttää omaa mielikuvitustasi! Ideana on liimata ikonikuva
kartongille ja tehdä kartonkiin pieni reikä, johon pujotetaan lanka
ripustamista varten. Sitten vain koristelemaan, tee mahdollisimman
kimalteleva ja runsas koristelu!

Nikolaos
Pyhän Nikolaoksen päivää vietetään 6. joulukuuta. Askartele kartongista
Nikolaos vaikkapa ikkunalaudalle!
Tarvitset:
Mallit tulostettuina
Erivärisiä kartonkeja, tai valkeaa kartonkia ja värikynät
Musta tussi
Sakset
Liimaa
Leikkaa vaaleasta kartongista Nikolaoshahmon pohja mallin mukaan. Vaaleasta
kartongista kannattaa leikata myös parta ja
viikset, kädet ja omofori. Valitse sitten
sopivanväriset kartongit kengille,
alusviitalle, päällysviitalle, Evankeliumille
ja sädekehälle, tai väritä ne mieleisiksesi.
Kun kaikki osat on leikattu, voit aloittaa
kokoamisen. Taita pohja katkoviivaa
pitkin, niin saat siivekkeet tukemaan
Nikolaosta pystyssä. Liimaa ensimmäisenä
sopivan kokoinen pala kartonkia
alusviitaksi pohjan keskelle. Sen jälkeen on
felonin vuoro. Katso olkapäistä sopiva
kohta. Piirrä omoforiin mustalla tai sinisellä
tussilla ristit kuvassa näkyviin kohtiin, eli
olkapäille ja alas. Liimaa omofori
päällysviitan päälle, olkapäiltä kohdistaen.
Sitten ovat vuorossa parta ja viikset, sekä sädekehä.
Piirrä Nikolaokselle kasvot.
Evankeliumikirjan voit koristella oikein hienoksi jos haluat, olet varmasti
nähnyt kirkossa hienoja kultaisia Evankeliumikirjoja, voit ottaa mallia
vaikka sellaisesta! Liimaa Evankeliumi Nikolaokselle syliin ja sitten kädet
pitämään siitä kiinni. Lopuksi vielä kengät pilkottamaan alusviitan alta.

Lammas
Paimenet lampaineen olivat ensimmäisinä tervehtimässä vastasyntynyttä
Jeesus-lasta. Lukekaa jouluevankeliumista kohta jossa puhutaan
lampaista! Askartele joulukuuseen suloinen lammaskoriste.
Tarvitset:
Kartonkia
Villalankaa
Liimaa tai teippiä
Sakset
Tussi
Piirrä kartongille ympyrä esimerkiksi isoa mukia apuna käyttäen. Piirrä
sitten ympyrän sisäpuolelle toinen, pienempi ympyrä. Leikkaa irti.
Leikkaa lampaalle pää ja neljä jalkaa. Puno villalankaa leikkaamasi
kartonkirenkaan ympäri, että saat lampaalle oikein paksun ja lämpimän
turkin. Teippaa tai liimaa langanpäät toiselle puolelle. Piirrä lampaan
kasvoihin silmät, ja vaikka sieraimetkin. Liimaa kasvot ympyrän
yläreunaan, ja jalat ympyrän alareunaan, mutta toiselle puolelle. Pujota
ripustuslanka nurjalle puolelle lampaan pään viereen.

Tuohuskalenteri
Viimeisellä viikolla ennen joulua olisi jo ihan hyvä rauhoittua
odottamaan Kristuksen syntymäjuhlaa, mutta usein jouluvalmistelut ovat
silloin vielä kiihkeimmillään. Tuohuskalenteri on hyvä tapa hiljentyä joka
päivä edes pienen hetken verran. Voit myös antaa tuohuskalenterin
joulunodotuslahjaksi ystävälle tai sukulaiselle, tai vaikkapa opettajallesi.
Tarvitset:
7 tuohusta
Permanent-tussin
Nauhaa tai lankaa
Piirrä tussilla tuohusten kylkiin numerot yhdestä seitsemään, anna kuivua
etteivät numerot tuhraannu. Solmi nipuksi kauniilla nauhalla tai vaikka
letitetyllä villalangalla. Mukaan voit liittää itse askartelemasi kortin jossa
on käyttöohjeet:

Viikkoa ennen joulua voit ottaa käyttöösi tuohuskalenterin.
Polta joka päivä tuohusta, katso kun se palaa ja rauhoitu,
ajattele joulua, Kristuksen syntymäjuhlaa.
Aloita tuohuksesta jossa on numero 7, näet aina tuohuksesta
montako päivää jouluun vielä on.
Voitte myös yhdessä perheesi kanssa lukea Raamatusta jouluun johtavista
tapahtumista aina tuohuksenpolton yhteydessä.

Kuusenkoriste tulitikkulaatikosta
Jeesus-lapsi seimessä on tietysti joulun tärkein kuva. Nyt voit askarrella
pienen Jeesus-lapsen koristamaan joulukuusta!
Tarvitset:
Tyhjän tulitikkulaatikon
Huopaa tai kartonkia
Villalankaa tai paperinarua
Puuhelmen tai massapallon
Liimaa
Sakset
Tussin
Parsinneulan
Pienen palan vaaleaa kangasta tai vaikka wc-paperia
Päällystä tulitikkulaatikon kansi huovalla tai kartongilla. Tee kaksi pientä
reikää laatikon yläreunaan, pujota parsinneulalla niistä villalankaa
ripustusnaruksi. Leikkaa villalangasta tai paperinarusta laatikon mittaisia
pätkiä, solmi ne langanpätkällä yhteen toisesta päästä. Liimaa ne laatikon
sisälle niin, että ne tulevat noin sentin verran ulos laatikon yläreunasta.
Piirrä puuhelmelle Jeesus-lapsen kasvot. Liimaa helmi lankojen päälle,
laatikon yläreunaan. Tee kangastilkusta tai wc-paperista pieni rulla, jonka
liimaat kapaloksi puuhelmen alapuolelle. Laita liimaa tulitikkulaatikon
kannen sisäpuolelle, siihen osaan mikä tulee laatikon taakse. Pujota kansi
paikalleen niin, että Jeesus-lapsen pää ja kapalon yläreunaa näkyvät
kannen alta.

Joulukaakao
Tämä kaakaopurkki on kaunis ja maistuva joululahja! Kaakaota voisi
maistella myös vaikkapa pyhän Nikolaoksen päivänä, ulkoleikkien tai
pakkaskävelyn jälkeen.
Tarvitset:
Pilttipurkkeja tai muita pieniä tyhjiä ja puhtaita lasipurkkeja kansineen
Tummaa kaakaojauhetta
Ruokosokeria tai tavallista hienoa sokeria
Suklaahippuja, kanelia, kardemummaa, chiliä
tai esimerkiksi Marianne Crushia, maun mukaan
Pieniä vaahtokarkkeja
Kartonkia
Sakset
Liimaa
Silkkipaperia
Nauhaa
Tussi
Laita purkkiin kerroksittain aineksia, ensin kaakaojauhe, sitten sokeri,
makuaineet ja lopuksi vaahtokarkkeja. Määrät voit laskea sen mukaan
montako annosta juomaa haluat purkkiin laittaa.
Yhteen mukilliseen tarvitaan:
1 rkl kaakaojauhetta
2rkl sokeria
1 rkl Marianne Crushia tai suklaahippuja,
TAI ½ tl kanelia, kardemummaa tai chiliä
Vaahtokarkkeja maun mukaan
Leikkaa kartongista etiketin kokoinen lappu, johon voit kirjoittaa mitä purkki
sisältää ja valmistusohjeet: (2 dl maitoa on yhden annoksen verran, laita
ohjeeseen määrä sen mukaan montako annosta olet purkkiin kasannut)
Nosta vaahtokarkit sivuun ja kaada loput aineet kattilaan. Lisää maitoa 2dl,
kiehauta sekoitellen. Kaada mukiin ja ripottele vaahtokarkit pinnalle. Nauti!
Liimaa etiketti purkin kylkeen. Kierrä kansi kiinni.
Leikkaa silkkipaperista kantta suurempi ympyrä tai neliö,
ja solmi se nauhalla kannen päälle.

Kuusenkoriste joululaulusta
Tarvitset:
Joulutroparin tai -kontakin sanat tulostettuna
Kartonkia
Liimaa
Sakset
Lankaa
Tarroja, kultahilettä, tusseja yms. koristeluun
Leikkaa laulun sanat paperista, leikkaa kartongista haluamasi muoto
koristeen pohjaksi, liimaa teksti kartongille. Koristele! Tee reikä koristeen
yläreunaan, pujota ripustuslanka.

Tuikkukuppi appelsiinista
Tämä tuikkukuppi ei ole kovin pitkäikäinen, mutta se on kaunis ja
levittää ihanaa tuoksua! Tämän tekemiseen tarvitset vanhemman apua.
Tarvitset:
Appelsiinin
Terävän veitsen
Kokonaisia neilikoita
Tuikun
Kynän
Kokeile missä asennossa appelsiini pysyy parhaiten pystyssä. Voit leikata
veitsellä ohuen kerroksen kuorta pois pohjasta, että appelsiini varmasti
pysyisi tukevasti paikallaan. Piirrä päälle kynällä ympyrä, tuikkua apuna
käyttäen. Pistele neilikoita koristeeksi appelsiinin kuoren läpi. Voit tehdä
ensin pieniä reikiä kuoreen parsinneulalla, jos tuntuu että neilikat on
vaikea työntää kuoresta läpi sellaisenaan. Leikkaa terävällä veitsellä kolo
tuikulle piirtämäsi mallin mukaan. Pistä tuikku koloon, sytytä tuikku.

Pakettikortit
Tarvitset:
Kartonkia
Sakset
Vesivärit
Peruna
Veitsi
Kyniä
Tarroja yms. koristeita
Leikkaa peruna puoliksi. Piirrä sisäpintaan tähti ja toiseen puolikkaaseen
sydän. Leikkaa veitsellä kuvan ulkoreunat pois, niin että puolikkaille jää
kohokuvioina tähti ja sydän. Sekoita mieleisesi väri vesiväreistä. Leikkaa
kartongista n. 5X14cm kokoisia kortteja, jos taitat ne jo tässä vaiheessa
kahtia niin näet mihin kohtaan kuvio kannattaa painaa. Sivele väriä
perunan kuviolle ja paina kuva korttiin. Anna kuivua. Voit painaa kuvan
vaikka joka puolelle korttia. Kun väri on kuivunut hyvin, voit jatkaa
koristelua liimaamalla tarroja tai piirtämällä lisää koristeita. Kirjoita
korttiin toivotus ”Kristus syntyy, kiittäkää” ja vaikka joku oma
tervehdyksesi.

