
Kurkistusnukke
Tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet: 
-kangasta
-sukka tai sukkahousut
-lankaa tai ohutta narua
-vanua tai kangassilppua tms.
-keppi
-purkki, jonka pohjaan voit tehdä reiän
-liimaa
-sakset

Valitse sopiva purkki ja kurkistusnuken keppi. 
Kurkistusnuken purkki voi olla kartonkia tai 
muovia. Se voi olla kukkaruukku, astia, ken-
kä, käsilaukku tai joku muu sopivan kokoinen, 
mistä pää kurkistaa. Keppi voi olla 30-40 cm 
pitkä. Kepin pituus riippuu purkin kurkistus-
nuken koosta. Mitä isompi nukke sitä vahvem-
pi keppi tarvitaan.

Tee purkin tms. pohjaan keskelle reikä, johon 
tikku sopii.
 

Mieti millaisen kurkistusnuken haluat 
tehdä. Onko se eläin, ihminen, mieli-
kuvitushahmo vai kenties jotain ihan 
muuta?

Tee sitten kurkistusnuken pää. Pään voi 
tehdä esimerkiksi sukkahousun terästä 
tai sukasta tai leikkaamalla sopivasta kan-
kaasta neliönmuotoisen palan, johon lisäät 
täytettä. Liimaa keppi pään keskelle ja kiin-
nitä kangas kepin ympärille palloksi esime-
rkiksi langalla. Täytteenä voi käyttää vanua 
tai kangassilppua. Anna liiman kuivua.



Tee seuraavaksi yksinkertainen asu ohuesta kankaasta kurkistus-
nukelle. Asun voi kiinnittää liimamalla, sitomalla tai ompelemalla. Huo-
mioithan, että asun pitää olla alareunastaan valisemasi purkin suun 
kokoinen. Voit myös liimata asun kankaan ensin purkin yläreunaan 
kiinni ja sen jälkeen kiinnittää sen nukkeen. Asun tulee olla noin 3 ker-
taa pään korkeuden mittainen.

Tee kurkistusnukelle kasvot, silmät, suu, korvat, hiukset, hattu, jne. 
Voit myös lisätä täytettä tikun ympärille, kurkistusnuken kehoon. Kädet 
voi tehdä tässä vaiheessa ja kiinnittää ne keppiin tai sitten myöhemmin 
ja kiinnittää kädet kurkistusnuken asuun kiinni.

Kun teet kurkistusnukkea, kokeile välillä miten nukke mahtuu purkin 
sisään, ettet tee nukesta liian isoa.

Liimaa kurkistusnukke asustaan kiinni purkin reunoihin tai tee purkin 
reunaan reiät ja kiinnitä kurkistusnukke ompelemalla purkkiin kiinni. 
Sen jälkeen voit tehdä kurkistusnukelle kädet ja jos haluat myös jalat. 
Voit viimeistellä kurkistusnuken ulkoasun. 

Viimeiseksi päällystä kurkistusnuken purkki liimaamalla kangasta tai 
tai muita koristeita purkin ympärille.

Keksi nimi omalle kurkistusnukelle.

Halutessasi ota kuva valmiista kurkistusnukesta
ja jaa ottamasi kuva sosiaalisessa mediassa,
käytä silloin #supersyysloma2020 #lastu2020.


