
Keppinuken materiaalit ja työjärjestys 

 

Materiaaliluettelo 

– Nukketrikoota tai muuta sopivan väristä trikoota, leveys 50 cm ja pituus noin 25 cm. 

– Trikoon väristä lankaa. 

– Noin 0,5 kg täyte- tai levyvanua. 

– 10 cm x 10 cm x 25 cm vaahtomuovia. 

– Noin 100 g villalankaa. 

– Nahanpaloja. 

– Noin 40 cm pitkä, ohut kukkakeppi käden liikuttamiseen. 

– Noin 40–50 cm pitkä, halkaisijaltaan 2,5–3 cm sähköputki tai harjanvarsi vartalokepiksi. 

– Eri Keeper -liimaa. 

– Pakkausteippiä. 

– Kangasta pukua varten, leveys 70 cm ja pituus 60 cm. 

– Koristeiksi huiveja, nappeja, solkia jne. 

 

Työjärjestys 

1. Leikkaa kaavaosat kaksinkertaisesta kankaasta (pää, 2 kpl kädet, 2 kpl korvat, nenä ja kaula).  

2.  Ompele kaulapalan sauma ja liimaa vartalokepin yläosaan levyvanua pituudeltaan 25 cm ja korkeus 

n.20 cm. Liiman kuivuttua aseta ommeltu kaulatrikoo sen päälle. 

3. Ompele pää, tikin pituus 2 mm. Leikkaa vain taakse täyttöaukko. Huom.! Pieni aukko. 

4. Ompele nenän etusauma. Jätä suorasivu auki. Ompele korvat ja tee pieni aukko taakse. Ompele 

kädet ja leikkaa peukalon liiat saumavarat pois. 

5. Täytä pää vanulla. Käännä saumanvarat taakse, etteivät ne näy kasvojen puolella. Huolehdi, että 

täytät pään tasaiseksi. Muotoile pää sen mukaan, millaista persoonaa nukke edustaa. Pään muoto 

voi olla esimerkiksi päärynä, kapea tai pyöreä.  

6. Täytä kädet löyhästi vanulla, samoin korvat. 

7. Laita liimaa pääaukkoon ja työnnä vanukeppi pään sisään pyöräyttämällä. Tarkista pään ja kaulan 

asento ennen kuin ompelet pään ja kaulan sauman laakapistoilla kiinni. 

8. Ompele nenä 7,5 cm otsasaumasta laakapistoin pään keskelle. 

9. Pyöristä 10 cm x 10 cm x 25 cm kokoinen vaahtomuovipala kulmista ja reunoista, etteivät hartiat ja 

olkapäät näytä kulmikkailta. Tee reikä palan puoliväliin tankoa. 



10. Leikkaa kaapu. Mitat: vartalon leveys 35 cm ja pituus 60 cm, hihan pituus 30 cm, ranteen leveys 20 

cm ja olkasauman 32 cm kaksinkertaisesta kankaasta. Ompele olkasauma ja hihat vartaloon kiinni ja 

molemmat sivusaumat alkaen hihasta ja viimeksi helma. Ompele kädet hihoihin. 

11. Työnnä hartiapala kaavun sisälle niin että vaahtomuovissa oleva aukko on kaula-aukon kohdalla. 

Työnnä kaulakeppi aukosta sisään ja vedä hartiat tarpeeksi ylös. Laita kaulakangas 

vaahtomuoviaukon sisään. 

12. Ompele ilmeet nelinkertaisella langalla halutun persoonan mukaan. Tee nenään ilmeet pistoilla. 

13. Leikkaa silmät kaavan mukaan nahasta ja liimaa kohdilleen. 

14. Ompele korvat paikoilleen. Kiinnitä ompelemalla villalangasta tukka ja miehille halutessasi 

liimaamalla parta ja viikset. 

15. Kiinnitä käden liikuttamista varten noin 40 cm pitkä kukkakeppi kuminauhalla keskelle kämmentä. 

16. Asusta nukke kuvaelman mukaisesti erilaisin kevyillä materiaaleilla, kuten huiveilla, koreilla, kepillä 

ym. 

 

 

 

Ohje: Anneli Lahikainen 


