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KURPITSA-PINJATA 
Tämän ohjeen avulla saat tehtyä veikeän kurpitsa-pinjatan 

sadonkorjuuajan tai halloweenin juhlintaan. 

 
TARVITSET 
- suoja-alustan  - ison ilmapallon   - sanomalehtiä  
- sakset   - astian liimaseokselle  - 300 ml yleisliimaa 
- vettä   - pienen maalipensselin  - ripustusnarun  
- henkarin 
 
Koristeeksi: 
- oranssia ja vihreää silkki- tai kreppipaperia, ruskeaa askarteluhuopaa, makeisia 
 

KURPITSA-PINJATAN OHJE 
VAIHE 1. PINJATA-PALLO 
1. Ota valmiiksi esille kaikki tarvitsemasi välineet. 

2. Leikkaa sanomalehdestä pitkiä suikaleita. 

3. Puhalla ilmapallo ja tee solmu. 

4. Valmista liimaseos. Sekoita astiaan seos, jossa on 

puolet liimaa ja puolet vettä.  
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5. Kiinnitä ripustusnaru ilmapallon solmukohtaan.  

6. Seuraavaksi päällystetään ilmapallo 

sanomalehtisuikaleilla. Kerroksia tehdään 

ilmapallon päälle 4–6. Pinjatasta tulee kestävämpi, 

mitä useammalla kerroksella sen päällystät. 

7. Levitä liimaseosta siveltimellä 

sanomalehtisuikaleelle. Voit levittää liimaseosta 

myös ilmapallon päälle siihen kohtaan, mihin olet 

suikaletta asettamassa, jotta suikale pysyy hyvin 

kiinni.  

8. Pidä ilmapallon solmukohdasta kiinni, aseta 

liimapintainen sanomalehtisuikale ilmapallolle ja 

sivele käsillä suikaletta tasaiseksi. Voit levittää 

liimaseosta siveltimellä myös 

sanomalehtisuikaleelle, saadaksesi sen kiinnitettyä 

palloon tiukemmin.  

9. Jatka suikaleiden liimaamista, kunnes sinulla on 

koko ilmapallon pinta peitettynä. Jätä työ kuivumaan, mielellään jopa yön yli. Työn 

voi laittaa roikkumaan narusta esimerkiksi henkariin.  

10. Jatka sanomalehtisuikaleiden liimaamista ilmapalloon, kunnes sinulla on sopiva 

määrä kerroksia tehtynä. Pidä huoli siitä, että paperi on kuivunut aina kerrosten 

välissä. Peitä kahden viimeisen kerroksen aikana myös ripustusnarun päät 

sanomalehdellä. 

 

VAIHE 2. PINJATAN TÄYTTÄMINEN 
1. Tee saksien avulla pinjata-pallon yläosaan pieni 

reikä ja täytä se haluamillasi makeisilla. 

2. Piilota aukko sanomalehtikerroksen alle. Levitä 

sanomalehtisuikaleelle liimaseosta ja peitä aukko 

muutamalla suikalekerroksella. 

3. Anna pinjatan kuivua ennen koristeluvaihetta.  
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VAIHE 3. PINJATAN KORISTELEMINEN 
1. Ota koristelua varten tarvittavat välineet esille.  

2. Aloita koristelu kurpitsan kannasta. Leikkaa ruskeasta 

huopakankaasta pitkä suikale. Pyöritä suikaleesta 

“tötterö” ja liimaa se pinjatan yläpuolelle ripustusnarun 

ympärille.  

3. Leikkaa oranssista silkki- tai kreppipaperista suikaleita 

ja yksi ympyrä. Voit leikata suikaleisiin sahalaitaista tai 

hapsukuviota saksien avulla. Liimaa paperiympyrä 

pinjatan alaosaan ja hapsusuikaleet kurpitsa-pinjatan 

päälle. Suikaleiden liimaaminen on helpointa aloittaa 

pinjatan alaosasta kääntäen se ympäri. Puolessa välissä 

työtä, käännä pinjata takaisin oikein päin ja jatka 

työstämistä kohti kantaa.  

4. Voit leikata ja liimata myös vihreästä paperista 

hapsuisia suikaleita kannan ympärille.  

5. Halutessasi voit askarrella kurpitsaan koristeeksi vielä 

lehden alla olevan ohjeen mukaisesti.  

6. Jos haluat kurpitsa-pinjatan halloween-teemaan 

sopivaksi, voit leikata ja liimata esimerkiksi mustasta 

kartongista kurpitsalle silmät, nenän ja suun. 

7. Kurpitsa-pinjatasi on nyt valmis, upeaa työtä!  

8. Ripusta kurpitsa-pinjata haluamaasi paikkaan. Voit 

alkuun ihastella pinjataa ja myöhemmin rikkoa sen 

kepillä lyöden niin, että sen sisältä paljastuvat 

herkkuhetkeä varten täytetyt makeiset.  
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LEHDEN ASKARTELEMINEN 
TARVITSET 
- Vihreää silkki- tai kreppipaperia ja liimaa 
 
LEHDEN OHJE 
1. Ota tarvitsemasi välineet esille. 

2. Taita neliön muotoinen paperi kolmioksi.  

3. Taita kolmion alareunasta tasainen taite.  

4. Käännä paperi ja toista taite. Painele taitekohtaa, jotta se pysyy tiiviisti kiinni.  

 

5. Kääntele ja taittele paperia yhtä suurina taitteina haitarikuvion muodostamiseksi, 

kunnes paperin yläpuolelle jää jäljelle vain pieni kärki. 

6. Levitä liimaa taiteosan oikealle puolelle kuvan mukaisesti.  

7. Taita lehti puoliksi ja liimaa taitteet toisiinsa kiinni. 
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8. Anna liiman kuivahtaa. Muotoile sitten haluamasi mallinen lehti availlen ja 

levitellen taitekohtia. Voit muotoilla lehden alaosaan jääneen kärjen lehden kannaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nyt lehti on valmis. 

 

 

 

 

 


