04. Huhtikuun 2013 kuukauden ohje: VIIPSINPUU
Viipsinpuuta (engl. niddy noddy) tarvitsee silloin TYÖOHJEET:
kun haluaa tehdä täydellisiä vyyhtejä suoraan
1. Sahaa neliörima oikean pituiseksi (5055
rukista, värttinästä tai värjäämistä varten. Malleja
cm) ja kaksi pituutta pyörörimaa (2025
on monenlaisia, tämän ohjeen avulla voit
cm).
valmistaa hyvin yksinkertaisen, edullisen ja
2. Poraa pyöröriman kokoinen (0,81,2 cm)
toimivan version. Innoitus malliin löytyi David
reikä n. 45 cm päähän kärjestä. Käännä
Bryantin mahtavasta kirjasta Wheels and looms
neliörimaa 1/4 kierrosta ja poraa toinen
reikä ristikkäiseen suuntaan n. 45 cm
(1991 The Bath Press Ltd. Bath, Somerset. ), josta
päähän toisesta kärjestä.
löytyy ohjeet myös monimutkaisempaan malliin.
3. Viistoa neliöriman kärjet, varsinkin jos olet
käyttänyt mäntyä, joka rispaantuu
herkästi. Hio pyöröriman kärjet siisteiksi.
4. Muotoile
kädensija
neliöriman
keskivaiheille
raspilla
tai
karkealla
hiomapaperilla (40), niin että se muuttuu
pyöreämmäksi.
5. Hio vielä reiät, kädensija ja kärjet
hienommalla hiomapaperilla (120150).
6. Pujota pyörörimat poikkipuiksi reikien läpi.
Jos reiät ovat ahtaat, suurenna viilalla tai
hiomapaperilla. Jos ne ovat suuret,
kiinnitä
poikkipuut
paikoilleen
kuminauhojen avulla kuvan mukaan.
Viipsinpuun käytön kannalta on erittäin tärkeää, että
poikkipuut ovat ristikkäiseen suuntaan toisiinsa
nähden.

Tämän yksinkertaisen ja purettavan mallin
tekemiseen
kuluu
aikaa
noin
tunti
ja
materiaalikulut ovat viisi euroa. Materiaalit voi
löytää myös ilmaiseksi luonnosta tai roskalavoilta,
pääasia on kuitenkin, että viipsinpuu toimii ja
vyyhtisi ovat siistejä. Puristimien ja työpenkin
käyttäminen helpottaa viipsinpuun tekemistä,
mutta voit valmistaa sen myös ilmankin, jolloin
tarvitset kaverin pitelemään paloja.
TARVIKKEET:
• neliörimaa
◦ leveys: 1,52,5X1,52,5 cm
◦ pituus: 5055 cm
◦ käytä sitä mitä helposti löytyy...
• pyörörimaa
◦ halkaisija: 0,81,2 cm
◦ HUOM: halkaisija kuitenkin aina vain
puolet neliöriman leveydestä
◦ pituus: 2X 2025 cm (yht n. 50 cm)
• kaksi kuminauhaa
• saha
• pora
• puukko
• raspi tai viila
• hiomapaperia

Purettava viipsinpuu on helpompi säilyttää sekä
kuljettaa mukana ja vartta voi käyttää
kerinpuikkona
(tunnetaan
myös
nimellä
nøstepinne).
Käyttöohjeet viipsinpuulle löytyvät esimerkiksi
Youtubesta: http://www.youtube.com/watch?
v=t6JN6dUvRaU (tarkistettu 1.4.2013).
Mallia saa käyttää sekä kopioida opetusta ja omaa
käyttöä varten. Kaikki kaupallinen käyttö kielletty.
Säilytä tekijätiedot mallin yhteydessä, kiitos. Laura
Hämäri/Lankadontti 2013.
www.lankadontti.fi
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