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TÖÖ KÄIK 
 

Mehikese kere valmistame nelikantprussist 44 x 44 mm, 

pea ümarliistust ø 35 mm, jalalabad ümarliistust ø  22 

mm. Käed, jalad, kael, keerutusnupp ja nina teeme 

ümarliistust ø 10 mm. Juuste jaoks sobib puuvillane 

pael. 

Kere pikkus on 5,5 cm. Sellesse puurime avad (ø 10 

mm): 

1) käte ava keskmese kaugus õlgade poolsest otsast 

on 1,5 cm; 

2) jalgade avade keskmeste kaugused selja poolt on 

2,5 cm, külgedelt 1,1 cm; 

3) kaela ava on keskel. 

 

Tiiviku keerutuspulga ava kaugus kere õlgade poolsest otsast on 3 cm, 

ø 4 mm. 

Tiiviku valmistame 4 mm vineerist, labade pikkus 4,5 cm, laius 1 cm. 

Pöörituspulga valmistame bambustikust (krillvarras), pikkus on 6 cm. 

Pööramisnupu pikkus on umbes 1cm. Avade läbimõõt bambustiku 

jaoks on 3,2 mm. 

 

Käte (pulga) pikkus on 11 cm.  

Pea kõrgus on  3,7 cm. Lapsed määravad ise silmade, nina ja suu 

asukohad – joonistavad need. Soovi korral puurime sobivad avad. 

Juuste (paela) pikkus on 8,5 cm, neid on umbes 15 tk. Paelad 

volditakse pooleks ja liimitamse sõõrjalt ümber keskpunkti kuuma 

liimiga pea külge kinni. Paelu jätkub teisekski kihiks. Soovi korral 

võib samast paelast ka kulmud panna. 

Jalalabade pikkus on 4 cm. Saetud osa lõhestame noaga pooleks. 

Pulkade avad asuvad keskel. Kandade poolt tuleb jalalabasid 

kitsamaks vesta. Kandu ja varbaid võib noa, viili või jämeda 

lihvpaberi abil ümardada.  

Jalasäärte ja kaelapulkade pikkused on u 3 cm.  

 

 MATERJAL 

 

1. Höövelpruss ( ristlõige 44 x 44),  pikkus 5,5 cm.  

2. Vineer (paksus 4 mm) -  4,5 x 4,5 cm. 

3. Ümarliist (ø 35 mm), pikkus 3,7 cm. 

4. Ümarliist (ø 10 mm), pikkus 23 cm. 

5. Ümarliist (ø 22 mm), pikkus 4 cm. 

6. Bambustikk (grillvarras), pikkus 6 cm. 

7. Puuvillane nöör, pikkus 128 cm. 

 

Veel läheb vaja akutrelli, naasklit, käsi- ja vineerisaage, saagimise aluseid, puure (ø 3,2; 4 

ja 10 mm), pliiatseid, nurgikut, kuumliimi, mõõtevahendeid, lihvpaberit, pussnuga, käärid.  


