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SISSEJUHATUS
Armas meisterdaja!

Hoiad käes kolmandat meisterdamisraamatut. Igal aastaajal pakub loodus eri-

nevaid materjale, millest mõni tore kingitus või omapärane tarbeese valmistada. 

Pähklid, kastanimunad, puukoor, sammal, tammetõrud, kuivatatud taimed – kõi-

ke saab koguda, kuivatada ja oma meistriteostes kasutada. Looduslike materjalide 

juurde sobivad ülejäägid köögikapist ja vanaema käsitöökarbist. Loomulikult on 

abiks kõik see, mida meie kaubanduses just meisterdamiseks müüakse.

Selle raamatu tööd on läbi proovitud Otepää Gümnaasiumi esimese ja teise kooli-

astme õpilastega. Mõni töö on huvitav kõigile, mõni aga jõukohasem vaid osava-

matele. Selleks et väike meisterdaja ei pettuks, peaks täiskasvanu enne juhenda-

mist läbi mõtlema, kas ülesanne on lapsele jõukohane. Veel parem on näidistöö 

ise enne valmis teha. 

Sügisele eelneb suvi ja järgneb talv. Sellepärast on siia valitud mõned meister-

dused, mis meenutavad suve, ning teisalt meisterdused, mis viivad mõtted juba 

talvele. Mõistlik on vältida viimase minuti ostusid ja tähtpäevaks mõeldud kingitu-

sed varakult valmis meisterdada. See raamatuke annab ideid ning loodus pakub 

materjale. Tegutsemistahe ja käteosavus on Sul juba olemas. Head meisterdamist!

Tiie Jaaniste

Otepää Gümnaasiumi õpetaja





SISUKORD

6 LUIGED

8 SÜGISLEHT

10 TAMMETÕRUD

12 KAUSS

14 ROOSIPALLIKE

16 PUU 

18 TAIMEPILDID

20 KAARDID TAIMEDEGA

22 PLEKKINIMENE

24 FOTOALBUM

26 PINGVIIN

28 KAART

30 ESIMENE LUMI KUUSEL

32 PLIIATSITOPS

34 KIPSIGA VAAS

36 PILT ISALE

38 NÖÖBIPILDID

44 PÕDER

46 SEEN

48 VAAS

50 GEELKÜÜNAL

52 SIIL

54 KARBIKE

56 MERI

58 TIGU

60 MAJA

62 LILLEPOTT

64 ÄMBLIK

66 KASS JA LILL

68 KOER

70 KALAD MERES



6

LUIGED

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID
Paberimassist pall, valge karvane traat, valged suled, savi, akrüülvärvid (valge, sini-

ne, pruun), kilealus, joogikõrred, käärid, teokarbid, kuivatatud herned, liimipüstol, 

liimipüstoli liimipulk, vaibanuga, naaskel.

TÖÖ KÄIK
1. Aseta paberimassist pallike alusele ja lõika pall pooleks.

2. Painuta luigele valgest karvasest traadist kael.

3. Tee paberipallile naaskliga auk ja aseta luige kael paika.

4. Kleebi liimipüstoli abil luigele tiivad.

5. Vooli savist õhuke alus, mille paksus on 0,5 cm.

6. Värvi savi akrüülvärvidega.

7. Aseta savitöö kilealusele kuivama.

8. Kleebi liimipüstoli abil luige keha savialuse külge.

9. Lõika joogikõrred ribadeks ja kleebi savialusele.

10. Kleebi alusele teokarbid ja herned.

NIPID
• Paberimassist pallikese asemel võib kasutada vahtplastist pallikest.

• Vahtplastist palli on kergem lõigata, kuid see materjal pudeneb.

• Tiibadeks sobivad väiksemad suled.

• Tiibu liimides jälgi, et need jääksid loomulikud.

• Luige kael kinnitub pallikesse paremini, kui naaskliga tehtud auku lasta 

natuke liimipüstoli liimi.
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• Märga savi saab kohe värvida.

• Keera savialust kuivamise ajal, siis see ei kaardu.

• Kasuta poolikuid kuivatatud herneid, neid on kergem kleepida.

Keidy Kahr

Kerstin Ojavee
Silvia Vuks

Elisabeth Prants


