
Tankataulu
Perunaliisterillä ja kirjan sivuilla päälystetty runotaulu



kirjan sivuja                                    hiekkapaperia                   kehykset

perunaliisteriä                          lankaa                            naulat/ruuvit



TARVIKKEET
(edellisellä sivulla oleellisimmat)

- Taulun kehykset  Kehyksen taustalevy ei ole pakollinen, sillä työ toimii myös avonaisella kehyk-
sellä
- Hiekkapaperia Keskikarhea sopii parhaiten
- Perunaliisteriä (ohje löytyy tämän sivun jälkeen)
- Kirjan- tai lehtiensivuja Vanha paperi on usein huokoista, jolloin liima tarttuu siihen parhaiten
- Vesiväripaperia, vesivärit ja sivellin 
  (Tai esim. värillinen kartonki, pahvi, kankaanpala, nenäliina...)
- Harppi
- Kynä
- Sakset
- Lankaa
- Teippiä Mieluiten läpinäkyvää. Maalarinteippikin käy



1. Keitä perunaliisteri

Ohje:
5dl  vettä
2rkl  perunajauhoja

1. Sekoita ainekset kylminä keskenään kattilassa 
2. Laita seos liedelle
3. Sekoita vispilällä koko ajan, ettei liimaan pääse 
    muodostumaan kokkareita
4. Kuumenna kunnes seos on sakeutunut. 
    Kaada liima heti sakeutuneena toiseen astiaan

Perunaliisteri säilyy jääkaapissa noin viikon verran.
Perunaliisteri on myrkytön, edullinen ja ekologinen vaihtoehto
tavalliselle liisterille. Sillä saa läträtä huoletta!



2. Hio kehys
Paperi ei muuten välttämättä tartu maalattuun kehyksen pintaan tai tumma maali voi kuultaa paperin läpi. Kehyksen sisäpuolta ei tarvitse 
hioa. Voit itse päättää kuinka tarkasti hiot.



3. Päällystä kehys
Revi tai leikkaa sivuista palasia. Kastele revityt palat liisterissä kunnolla. Asettele palat sattumanvaraisesti tai tiettyyn suuntaan aseteltuina. 
Varmista että kehyksen sisä- ja ulkoreunatkin peittyvät. 
Halutessasi anna palojen mennä kehyksen reunojen yli!



4. Tee runolle pohja
Maalaa vesiväripaperille sävyjä, anna sen kuivua ja leikkaa haluamasi mallinen pala, joka mahtuu kehyksen sisään. Pohjana voi käyttää 
vaikka värillistä kartonkia, pahvia, kankaanpalaa tai jopa nenäliinaa, tärkeintä vain että saat siihen liimattua runon ja teipattua langat.



5. Keksi tanka- tai haikuruno
Nyt pääset vapaasti etsiskelemään runoosi sopivia sanoja! Mitkä sanat tuntuvat kivoimmilta? Vai luotko pienen salaperäisen tarinan? 
Muista laskea tavuja ettei kyseisen rivin tavumäärä ylity tai alitu. Mieti samalla sanojen sija-, aika- ja taivutusmuotoja, jotta sanat sopivat 
yhteen. 



6. Leikaa ripustuslanka
Leikkaa narusta neljä kertaa kehyksen pituinen pätkä ja lisää pari senttiä (2cm) ylimääräistä, jotta lanka on varmasti tarpeeksi pitkä. Solmi 
langan päät. Taita lenkki keskeltä kahtia. Varmista että molemmat lenkit ovat saman mittaiset ja solmi päät uudestaan.



7. Kiinnitä runo lankaan
Jos runon pohja on ympyrän mallinen niin katso missä asennossa runon rivit ovat suorassa. Merkitse rivien suunta viivalla takapuolelle. 
Kiinnitä lanka runon taakse teipillä. 



8. Teippaa langat kehykseen
Kiinnitä lanka kehykseen teipillä ensin yläreunasta. Voit antaa solmutupsun mennä kehyksen yli 
ensimmäistä teippiä pistäessä, käännä se sen jälkeen kehyksen myötäisesti, niin ettei sitä näy ja laita toinen teippi päälle. 
Pingota lanka tiukaksi ettei runo roiku TAI, jos haluat laittaa kehykseen taustalevyn, jätä lanka hieman löysälle.



9. Merkkaa ruuveille paikat
Mittaa ruuvien paikat niin että ne ovat yhtä kaukana toisistaan. Merkkaa lyijykynällä.



10. Ruuvaa ruuvit
Paina ruuvilla kuoppa merkattuun kohtaa, jotta se osuu paremmin paikalleen. Ruuvatessa pidä ruuvi kohtisuorassa. Ole huolellinen.

(älä hämäänny vaikka kuvassa ei ole runoa kehyksessä, sen kuuluisi olla siinä tässä vaiheessa)



Taustapahvilla tai ilman
Voit käyttää kehyksessä taustapahvia, jolloin voit pitää sitä pöydällä. Voit myös jättää taustan avonaiseksi, jolloin se sopii seinälle. 





Ohje ja kuvat: Enna Eloranta 2017


