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Näkövammaiset lapset ry 
 

 
Ideoita askarteluun 

 
 
Näkövammaisten lasten kanssa askarrellessa on huomioitava konkreettisuus, käsi käden päällä -ohjaus ja 
monipuoliset materiaalit, jotka herättävät sokeankin lapsen kiinnostuksen. Askartelukirjoista ja internetistä 
löytää ideoita, jotka soveltuvat myös näkövammaisille lapsille. 
 
Leikkaaminen & pistelytekniikka:  

 suoraan leikkaaminen taitoksen avulla tai peukalon avulla 
 ympyrän leikkaaminen peukalon avulla 
 kuvion leikkaaminen mallin avulla 
 kuvion leikkaaminen hyödyntäen pistelyneulaa (ääriviivat on pistelty valmiiksi ja niitä myöten voi 

tunnustellen leikata) 
 Pistelyä varten on olemassa pistelyneuloja, mutta paksu parsinneula käy myös, kun sen 

silmukkapään päällystää maalarinteipillä. Pistealustaksi käy esim. paksu huopa, vaahtomuovimatto, 
superlon. 

 
Liimaaminen: 

 liima oltava vesiliukoista 
 apukeino liimaamisessa kertakäyttöisen muovihansikkaan etusormi tai koko hansikas 

 
Värit: 

 voidaan kokea monin eri tavoin: osa näkee, osa tuntee, joku kuulee 
 syntymäsokea oppii tuntemaan värit kielen kautta 
 heikkonäköisen kanssa on huomioitava värin kylläisyys: vesivärit ovat usein liian ”heikkoja”, mutta 

jos lapsi haluaa niitä käyttää, saa niitä kokeilla. 
 puuvärikynät monikäyttöisiä 

 
Hyödynnä malleja ja muotteja, mallin avulla voi konkretisoida asioita.  

 
Miten tutkitaan? 

 Alhaalta ylöspäin tutkitaan esim. kasvit 
 Ylhäältä alaspäin tutkitaan normaalikokoiset esineet, esim. ihmiset, eläimet, suuret taideteokset. 
 Vasemmalta oikealle tutkitaan erilaiset pöydällä tutkittavat mallit ja kartat. 

 
Materiaalit 

 Anna esimerkiksi kolme vaihtoehtoa materiaalista, paperinkoosta tms. Anna myös ennestään 
tuttuja materiaaleja. Uusi työtapa kannattaa opetella erikseen. 

 Materiaalien ensivaikutelma on hyvä olla miellyttävä ja turvallinen. 
 Kerro ennen työn alkua, mitä materiaalia käytetään ja mistä sitä valmistetaan/saadaan. Kerro myös 

työn nimi ja anna tietoa mahdollisimman paljon. 
 Materiaalivinkkejä: 

 puu 
 kipsi 
 muovi 
 jätemateriaali (maitotölkit, munakennot, jugurttipurkit) 
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 taikataikina (2 kahvikupillista vehnäjauhoja, 2  kahvikupillista suolaa, vajaa kahvikupillinen 
vettä, 1 tl öljyä. Sekoita vehnäjauhot ja suola. Lisää vesi ja öljy. Taikina vaivataan tiukaksi ja 
valmiit työt paistetaan 200 asteessa vaaleanruskeaksi.) 

 kasvimateriaalit 
 naulat 
 napit 
 pahvia, kartonkia, paperia 
 kankaat 
 savi  
 askartelumaissi (PlayMais) on luonnonaineista valmistettu. Palat kostutetaan esim. sieneen 

ja liitetään sitten yhteen. 
 muovailuvaha (esim. mehiläisvahapohjainen) 
 paperimassa (revittyjä paperin palasia, vettä, liisteriä, vesiliukoista liimaa, massa 

sekoitetaan sauvasekoittimella sekaisin) 
 kohovärit (3d värit) 
 sormivärit 
 silkkipaperi 
 langat 
 huovutusvilla 

 
 
Askartelun lopuksi on muistettava omien jälkien korjaaminen! 
 

 
Lähde: Lehtinen, Marjatta. Näköstellään - näkövammaisten kuvailmaisu. Multiprint Oy. 2008. 
 


