
     
     

      
    

 

   
    

       
  

      
    
 

   

Enkelikoriste 
Tekijä: Silja Jokela 

Enkelikoristeita on mukava tehdä yhdessä koko 
perheen kanssa. Nämä enkelit sopivat esimerkiksi 
joulukuusen koristeiksi tai ihan vain seinälle tai 
ikkunalle roikkumaan ja tuomaan jouluista 
tunnelmaa. 

Enkelikoristeita voi helposti muokata 
omankaltaisiksi vaihtamalla langan tai kartongin 
väriä. Myös omia yksityiskohtia voi lisätä niin paljon 
kuin haluaa. 

Suurin osa materiaaleistakin löytyy jo helposti kotoa, 
eikä askartelukauppaan tarvitse näiden koristeiden 
takia lähteä. 



    
   

 

 

  
    

 

  

 

Tarvitset: 
Kartonkia tai muuta paksua paperia 
Villalankaa tai muuta paksuhkoa 
lankaa 
Ohutta lankaa 
Sakset 
Paksu neula 

Vapaaehtoiset tarvikkeet: 
Enkelin muotoinen piparkakkumuotti 
Ohutta lankaa (esim. kultaista tai 
hopeista) 
Isoja puuhelmiä 
Värikyniä 
Muita valitsemiaan koristeita M 



    
   

    
    

  
  

  
   

  
   

  

1. 
Ensin on hyvä miettiä, millaisen 
enkelin haluaa tehdä. 

Helpoin tapa on valita enkeli, 
jonka pää sekä siivet leikataan 
kartongista. Sen piirtämiseen 
voi halutessaan käyttää 
piparkakkumuottia apuna tai 
käyttää omaa luovuuttaan ja 
suunnitella oman näköisen 
enkelin. Kartongista voi leikata 
myös pelkät siivet. 



          
        

          

           
           

           
          

        

Seuraavaksi leikkaa enkeli kartongista ja jätä se sivuun odottamaan. Tässä kohtaa 

2. voi halutessaan koristella enkelin siipiä värikynillä, kimalteilla tai esimerkiksi 
napeilla. Myös kasvot voi halutessaan piirtää, jos koko enkelin on tehnyt kartongille. 

Valitse itsellesi mieluisin villalanka tai muu paksu lanka, josta haluat tehdä enkelin 

3. puvun. Värin ei ole pakko olla juuri valkoinen vaan voit vapaasti käyttää 
mielikuvitusta. Langan ei ole pakko myöskään olla sileää vaan se voi olla 
hapsumaista tai siinä voi olla valmiiksi jo esimerkiksi pieniä koristeita. Langan 
kannattaa kuitenkin olla paksua, sillä sitä on helpompi käsitellä. 



        
       

        
       

   

     
   

     
  

Kun olet valinnut langan, mittaa siitä sopivan pituinen pätkä, 

4. joka on mielestäsi hyvän mittainen enkelin puvuksi. 
HUOM! Tekemäni enkelin puvun pituus oli noin 15–20 cm. 
Leikkasin siis noin 30–40 cm pituisia lankoja, jotka 
myöhemmin taitetaan kaksin kerroin. 

5. Leikkaa lankoja niin paljon, että saat 
niistä sopivan paksuisen puvun. 

6. JOS LEIKKASIT KARTONGISTA PELKÄT SIIVET, 
SIIRRY KOHTAAN 12. 



    
   

    
     
   

7. 
Kun enkeli ja langat ovat 
leikattu, jaa langat kahteen 
kasaan ja aseta ne enkelin 
siipien päälle niin että pää ja 
suurin osa siivistä jää 
näkyviin. 

M 



    
   

    
 

8. 
Tämän jälkeen sido langat kiinni 
siipien alapuolelta. Tässä kohtaa 
voit valita sidotko langat eri 
värisellä langalla. 



   
  

    
   

   
 

   
  

    
 

9. 
Tämän jälkeen tee paksulla 
neulalla reikä enkelin 
yläosaan. 

10. 
Pujota lanka reiästä ja solmi 
se niin, että muodostat 
lenkin, josta enkelin voi 
laittaa roikkumaan. 

11. 
Lopuksi voit vielä koristella 
enkeliä haluamallasi tavalla 
tai jättää sen sellaiseksi kuin 
se on. M 



     

     

       
       

12. OHJEET, JOS LEIKKASIT KARTONGISTA PELKÄT SIIVET. 

13. Solmi lanka siipiin kuvan tapaisella tavalla. 

Tämän jälkeen pujota iso helmi langasta enkelin pääksi 14. ja solmi lenkki, jolla enkelin voi ripustaa roikkumaan. 



   
     
    

   
   

   
   

   
  

    
 

15. 
Tämän jälkeen taita langat 
siipien päälle niin, että pää ja 
suurin osa siivistä jää näkyviin. 

16. 
Sido puvun langat ohuella 
langalla siipien alta. Tässä 
kohtaa voit valita sidotko 
langat eri värisellä langalla. 

17. 
Lopuksi voit vielä koristella 
enkeliä haluamallasi tavalla 
tai jättää sen sellaiseksi kuin 
se on. M 



  Enkeli on valmis! 


