
LIITE 9 

Kierrätysaskarteluja: Koristellut purkit 

 

Vaihtoehto 1: Lasi- tai muovipurkki & lautasliinat 

Tarvikkeet: 

• pesty lasi- tai muovipurkki, josta on poistettu etiketti 

• lautasliinoja 

• yleisliimaa & vettä tai askartelulakkaa 

• sivellin  

• sakset 

1. Pese purkki ja poista mahdolliset etiketit. 

2. Anna kuivua. 

3. Suojaa työtaso! Sotkua voi tulla! 

4. Jos mahdollista, tee purkin pohjaan muutama reikä. 

5. Irrota lautasliinan kuvioimattomat kerrokset. 

6. Revi kuvioitu kerros suikaleiksi. 

7. Jos käytät liimaa, sekoita liima ja vesi keskenään tasaiseksi seokseksi, jota on helppo 

levittää siveltimellä. Askartelulakkaa voit käyttää sellaisenaan. 

8. Levitä liimaa tai lakkaa purkin pintaan ja asettele suikaleet siihen yksi kerrallaan 

niin, että pinta peittyy kokonaan. Jos kerrokseen jää aukkoja tai purkki on hankalan 

muotoinen, voit liimata ensimmäisen lautaliinakerroksen päälle toisen. Anna 

kuitenkin ensimmäisen kerroksen kuivua ennen kuin levität sen päälle liimaa! 

9. Leikkaa lautasliinakerroksen reunat siistiksi. 

10. Levitä lautasliinakerroksen päälle kerros liimaa tai lakkaa. 

11. Anna kuivua.  

12. Liimaa kannattaa levittää pintaan ainakin pari kerrosta, jotta purkki kestää kastelua. 

Anna pinnan kuivua rauhassa kerrosten välissä. 

  

Vaihtoehto 2: Pahvitölkki & paperipäällystys 

Tarvikkeet: 

• pesty tölkki  



• viivoitin  

• kynä 

• sakset 

• lahjapaperi / tuloste 

• liimaa 

• sivellin  

• kontaktimuovi / teippi 

1. Huuhtele tyhjä pahvitölkki ja anna kuivua. 

2. Tee tölkkiin merkintä n. 10 sentin korkeudelle pohjasta katsoen. 

3. Leikkaa tölkki puoliksi merkin kohdalta. 

4. Leikkaa tölkin pohjaan pari pientä reikää. 

5. Suojaa työtaso! Sotkua voi tulla! 

6. Leikkaa lahjapaperista neljä tölkin sivun kokoista tai vähän isompaa palaa. 

7. Levitä liimaa tölkin sivulle ja liimaa lahjapaperin pala paikoilleen. 

8. Leikkaa ylimääräinen paperi pois ja taita reunat purkin sisään ja alle. 

9. Jos haluat purkista vedenpitävämmän, voit päällystää sen kontaktimuovilla tai 

läpinäkyvällä teipillä. 

10. Leikkaa kontaktimuovista neljä tölkin sivun kokoista tai vähän isompaa palaa. 

11. Kiinnitä palat paikoilleen. 

12. Leikkaa ylimääräinen kontaktimuovi pois ja taita reunat purkin sisään ja alle. 

 


