VALLATU VARSS
TÕNU TAMMAR
KSG

Üks lihtne töö noorematele lastele. Põhikooli II astmele võib
ülesande anda rühmatööna, näiteks mänguasjad lasteaiale või
pikapäevarühmale. Siis kavandavad õpilased mingi teemaga
seotud figuurid iseseisvalt ja valmistatakse õpetaja juhendamisel.
http://www.freewebs.com/nodzutall/meietallihobused.htm

Varsakese
valmistamiseks
kasutame
höövelliistu ristlõikega 18 x 45 mm, tsingitud
traati ø 2 mm ja ümarpulka ø 10 mm.
Sabakese võib teha takunöörist.
Alustame peast ja kerest, kere pikkus u 10
cm, pea pikkus u 7cm. Lapsele võib anda
tooriku kogupikkusega 17 cm.
Nende valmistamiseks võib teha abikujundid, millesse
on märgitud sissepuuritavate avade asukohad.
Osavamad lapsed võivad aga ise pea ja kere kujundada
ning etteantud materjalist need välja saagida.
Mugavam on vast alustada peast, sest lühemat klotsi
on pärast keerulisem saagimiseks kinnitada.
Kõigepealt saagida lauba pind, seejärel suu pilu, siis
kukal. Silma ja kaela ava läbimõõt on 10 mm,
suunurga ava ø 4 mm. Suupilu ei pea tingimata saagima, selle võib põletada või joonistada.
Jalgade avade läbimõõt on 2 mm, väiksema läbimõõduga avad hoiavad paremini traati kinni,
aga traadi sisselükkamine võtab liialt aega. Enne jalgade paigaldamist puurime keresse ka
kaela (ø 10 mm) ja saba (ø 4 mm) ava.
Jalgade traadi läbimõõt on 2 mm, pikkus 24 cm. Traadi painutame 11 cm kauguselt täisnurka
ja torkame pikema osa puuritud avast läbi, tõmbame natuke tagasi ja teeme keresse jäävasse
osasse väikese painutuse ning lükkame tagasi. See on selleks, et jalad oleksid tihedamini keres
ja ei liiguks omatahtsi vabalt ringi. Jalgade otsad aasastame ja painutame põlvede kohalt välja,
esijalgadel jäävad põlved ette, tagajalgadel taha.
Kaela pikkus on u 7 cm, läbimõõt 10 mm.
Saba paela pikkus on u 8 cm.
MATERJAL
1.
2.
3.
4.

Höövelliist, kuusk, ristlõige 18 x 45, pikkus 17 cm.
Ümarpulk, ø 10 mm, pikkus 7 cm.
Traat, ø 2 mm, pikkus 48 cm.
Takunöör, ø 4 mm, pikkus 8 cm.

Vahendid: traadi töötlemise tangid, akutrell, naaskel, saed, puurid (ø 2; 4 ja 10 mm),
pliiatsid, mõõtevahendid, lihvpaber, puidupõleti.
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