
Varpulan Joulupaja Varpulan Joulupaja 
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klo 17-21 välillä

PS joulukuun ruisleipäkurssi PS joulukuun ruisleipäkurssi 
ke 14.12. klo 18ke 14.12. klo 18--21!21!

Tervetuloa jouluiseen Varpulaan! 
Tule molempina tai jompana kumpana iltana!´ Juodaan glögiä/kahvia/teetä, syödään talon 

ruisleipää kirnuvoilla ja tehdään yhdessä hauskoja joululahjoja ja –koristeita!

1. Valitse minkä/mitkä kivat jutut haluat tehdä. 
2. Päätä, hankitko tarvikkeet itse vai haluatko että ne hankitaan sinulle kurssille valmiiksi.
3. Ilmoita minulle päätöksesi, jotta osaan varata riittävästi tarvikkeita. Saat ne samalla
hinnalla millä olen ne hankkinut. Myös osan tarvikkeista voit hankkia itse ja osan kurssilta!
Kurssille kannattaa tulla 2 iltana (2 iltaa/yht. 30 e + tarvikkeet). Jos et pääse molempina,
tule vain toisena (= 1 ilta/20 e). Kurssille saapuminen klo 17-18, kesto n. klo 21 saakka. 

IHANA PEHMONALLE,n. 1 ½ - 2 iltaa (kuva yllä)
Korkeus 40 cm. Materiaalit: tekoturkis tms. pörröinen kangasta tai huopaa, sakset, neula ja
lankaa tai ompelukone. Silmiksi napit, nukensilmät tai villalankaa. Hanki materiaalit itse tai tilaa ennakkoon 
Varpulasta hintaan 7 e.
KEPPIHEVONEN, 1½ - 2 iltaa (kuva yllä)
Nuorison uusvanha supersuosikki!  Upea kaavojen mukaan tehty malli esim. 7-13 v.
tytöille tai hauska villasukasta tehty helpompi malli perheen pienemmille. Hyvä kohde käyttää
kierrätysmateriaaleja! Materiaalit; kangas  = huopa-, college-,  lyhytnukkainen tekoturkis yms, 
keppi n. 70 cm, suitsinauhaa tai –nahkaa, villalankaa harjaan, 2-4 avainrengasta tms suitsiin, 
vanua tai rouhetta esim. tyynyn sisältä täytteeksi, sakset, neula tai ompelukone ja lankaa, 
Kangasliimaa silmiin. Hanki materiaalit itse tai tilaa ennakkon Varpulasta 9 – 10 e.
SUPERHAUSKA IMETTÄVÄ POSSU ja pikkuporsaat 1 ½ - 2 iltaa
Vaaleanpunaista kangasta, 10 cm vaal. punainen vetoketju, vanua tms täytettä, neppareita, neula, 
Lankaa, pala vuorisilkkiä tms ohutta kangasta vatsaonteloksi, johon porsaat mahtuvat . Tarvikkeet 7-10 e.
KATOSTA RIIPPUVA KAUNIS KYNTTILÄTELINE, 1 ilta (kuva yllä)
Galvanoitua (kiiltävää) rautalankaa, ohutta rautalankaa, sivuleikkurit, pienet pihdit, vanha 
peltinen leivosmuotti tai pienen  pieni kevyt hopeanvärinen tai lasilautanen, purkki yms. kynttilää
varten,  vanha kahvilusikka tai kristalleja tms koristelua varten. Materiaalit Varpulasta yht.  5 e.
OLKIHIMMELI TAI OLKITÄHTI TAI JOULUKUUSEN OLKIKORISTEET, 1 – 1 1/2 iltaa
Olkia, kestävää esim. puuvillalankaa, terävät sakset.  Materiaalit Varpulasta  4 e.
KAULAKORU, KORVIKSET, RANNEKETJU, AVAIMENPERÄ…. 1-2 iltaa
1. Korutarvikkeita kuten helmiä, vaijeria, pihdit, stopparit, lukko + valmis helmimateriaalipussi tai 

irtohelmet sivuleikkurit – voit käyttää myös vanhoista koruista saatuja materiaaleja tai korjata/tuunata
niitä!  Materiaalit valintasi mukaan Varpulasta 6 e. 

2. Huovutetut korut ; eri väristä karstattua villaa/hahtuvaa, pyyhe, kuplamuovia, pieniä välihelmiä, 
korulukko.  Materiaali Varpulasta 6 e. 

SYTYKERUUSUT, ½ iltaa
Kynttilänpätkiä, kananmunakoteloita. Materiaali Varpulasta 0 e.
TONTUT JOULUATERIALLA – HUIKEAN HAUSKA JOULUKORISTE, 1 ilta
Kananmunakennolevy, punaista huopaa, liimaa, sakset, musta & punainen tussikynä. Muut tarvikkeet saat
Varpulasta.

Soita, meilaa, kerro, kysy, ilmoittaudu! Terveisin Riitta Rantanen, Varpulan luomumarjatila,
Kumpare 33, Talma (Sipoo) p. 0400 811920, riitta.rantanen@varpula.fi www.varpula.fi

Opasteet perille Talman kioskin kohdalta! Tervetuloa!!!


