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KEVADINE LILLEPEENAR

Vaja läheb: jäätisepulgad, munakarbid, 
muffinivormid, nööbid, vilt, käärid, 
kuum liim, vaibanuga, guaššvärvid. 

Töö käik: Lõika munakarbist välja 
munapesa tops ja tee sellele lilleõie 
kujuliselt sisselõiked. Seejärel lõika 
iga lilleõie kroonlehe tipp vastavalt 
soovile, kas teravaks, ümaraks või jäta 
hoopis lõikamata. Õie keskele kleebi 
südamik kas nööbist, pärlitest, 
salvrätitupsust vm. materjalist. Liimi 
õis jäätisepulgast varre külge, lisa kas 
vildist või munakarbist lõigatud leht. 
Toreda lilleõie saab ka 
muffinivormidest. Selleks kleebi vormi 
keskele lilleõie südamik, lisa vars ja 
leht. Lillepeenra saab munakarbi 
kaanest. Värvi kaas peenra värvi ja 
tee kaanele vaibanoaga sisselõiked. 
Pista jäätisepulgad peenrasse püsti. 



LILLEKÜNGAS

Vaja läheb: karvatraat, värvilised 
tupsud, munakarbi tops, kuum liim, 
käärid, naaskel.

Töö käik: Lõika munakarbist üks pesa ja 
tasanda selle ääred. Lõika 
karvatraadist lillevarred ja liimi 
kuuma liimiga tupsud varre otsa 
õiteks. Seejärel torka naaskliga 
künkasse augud lillevarte jaoks ja 
pista traadiotsad aukudesse. Tore 
lilleküngas ongi valmis. 



LILLEÕIS JA LILLEPALL

Vaja läheb: 1 lilleõie tegemiseks vajad 5  
värvipaberi ruutu. A4 paber pikuti 
pooleks murda, lahti lõigata. Saadud 
ribadest lõigata 4 ruutu. Viies ruut 
lõigata järgmisest A4-st. Varreks kas 
grilltikk või joogikõrs, pärleid või 
tolmukaid kaunistamiseks, käärid, 
kuum liim. 

Töö käik: vt. eraldi failist seminari 
materjalide hulgast!



MUNAKARBIST LILLED

Vaja läheb: Munakarp, guaššvärv, 
grilltikud, tolmukad, salvrätt, käärid, 
kuum liim, naaskel. 

Töö käik: Lõika munakarbist topsid 
lahti, kujunda topside servad kas 
ühtlaseks või sakiliseks ja värvi 
meelepärast värvi. Torka grilltiku otsa 
või naaskliga topsipõhja auk ning 
kinnita kuuma liimiga vars. 
Tolmukateks võib jääda varre ots, võib 
lisada tolmukad või salvrätist  
kujundatud südamiku. Varre võib 
katta lilleteibi või krepp-paberiribaga. 
Lisada võib ka lehe. 



MÄRTSIKELLUKESED

Vaja läheb: valge munakarp, joogikõrs, 
tolmukad, roheline paber, kuum liim, 
käärid, naaskel. 

Töö käik: Lõika valgest munakarbist 
tops lahti ja kujunda topsi servad 
sakiliseks. Torka naaskliga topsi põhja 
auk ja torka sellest käbi joogikõrs, 
kinnita kuuma liimiga. Lisada võib 
tolmukad, kuid võib lõigata ka 
varreotsa haruliseks ja liimida juurde 
kollase salvrätitupsu. Leht on lõigatud 
paberist ja liimitud varre külge. 



TULBID

Vaja läheb: krepp-paber, grilltikk, liim, 
traat, mingi pallike.

Töö käik: õie jaoks lõigata krepp-
paberist neli ca 7 cm laiust ja 30 cm 
pikkust riba. Ribale keerata keskelt 
peale poole pöördega vint, murda riba 
vindi kohalt pooleks ja vormida detail 
kulbikujuliseks. Neli “kulpi” ühendada 
nii, et vindikoht jääb tulbiõielehe 
ülemiseks ääreks, pista vahele 
grilltikk ja siduda traadiga kinni. 
Tekkinud õie keskele võib vormi 
hoidmiseks liimida pallikese. Nüüd 
katta tulbi vars kas lilleteibi või 
krepp-paberi ribaga. Leht vormida 
analoogselt õielehega – detail peab 
olema lihtsalt pikem. Leht kinnitada 
varre külge. 



LINNALOOM - ROTT

Vaja läheb: WC paberi rull, munakarp, 
kuum liim, liikuvad silmad, käärid, 
must vildikas.

Töö käik: Lõika munakarbist välja roti 
pea nii, et kaks munapesa jäävad 
kõrvadeks ja neid ühendav teravik 
ninaks. Liimi pea keha külge kuuma 
liimiga. Lõika munakarbi kaanest 
rotile jalad ja saba ning liimi keha 
külge. 

Selle roti tegi üks Tallinna Lehola 
lasteaia õpetaja. Olgu öeldud, et roti 
nimi on  Larissa☺



HIIR

Vaja läheb: kreeka pähkli koor, kartongi 
vm materjali hiire kõrvadeks ja 
aluseks, silmad, rahakumm, niiti vm 
materjali vurrudeks, käärid, kuum 
liim. 

Töö käik: Ava kreeka pähkleid süües 
pähkel nii, et koorepoolikud jäävad 
terveks. Selleks torka terav noaots 
pähkli varreauku ja kanguta natuke. 
Pähkel plaksab reeglina kaheks. Lõika 
kartongist hiirele alus ja kõrvad, 
kinnita need kuuma liimiga. Sabaks 
lõika rahakumm lahti ja kinnita 
liimiga. Lisa silmad ja vurrud – tore 
hiireke ongi valmis☺



HIIR 2

Vaja läheb: pooleks lõigatud 
stüropormuna, munakarbi kaas, 
silmad, niit, käärid, kuum liim. 

Töö käik: lõika munakarbi kaanest hiirele 
kõrvad ja saba. Kinnita kõik detailid 
kuuma liimiga. Vurrud tee niidist või 
traadist. Hiire võib enne ka 
guaššvärvidega halliks värvida või 
katta nt. PVC liimi ja halli kunstliiva 
puruga. 



KASS

Vaja läheb: WC-paberi rull, must 
vildikas

Töö käik: suru WC-paberi rulli üks ots 
kahelt poolt lömmi, nagu pildil näha –
saad kassi kõrvad. Joonista vildikaga 
kassile nägu. 



SIIL

Vaja läheb: 1 keskmise suurusega papp-
taldrik, värvipliiatsid, jõupaber, 
käärid, liim. 

Töö käik: Lõika papp-taldrik keskelt 
pooleks ja värvi pruuniks. Ühest 
taldriku nurgast kujunda siilile nina. 
Joonista ninaots ja silm. Pruunist 
paberist lõika kolmnurksed okkad ja 
kleebi siilile selga. 



ORAV

Vaja läheb: veinipudeli kork, silmad, 
oranži vilti, sulg, kääris, kuum liim, 
must vildikas. 

Töö käik: Lõika oravale vildist kõrvad ja 
jalad. Liimi detailid pudelikorgi 
külgedele, lisa silmad ja sulest saba. 
Joonista vildikaga oravale nina ja suu. 



MEISTERDAMISIDEED KOGUS, MEISTERDAS JA

PILDISTAS EVE KÜLMALLIK
KOOLITUS- JA NÕUSTAMISKESKUS HARED

Meisterdused on pärit erinevatest raamatutest, 

interneti lehekülgedelt ja headelt kolleegidelt.


