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RANTANUOLIAINEN 

Tuntomerkit: Ruumiinmuoto on pitkä ja suun ympärillä on 6 viiksisäiettä. Pienet silmät ovat 

lähellä päälakea. Rantanuoliainen on väriltään ruskeankirjava. Kylkiviivan ylä- ja alapuolella 

kulkee tummien täplien muodostama rivit. Muita hyviä tuntomerkkejä ovat kuonon kärjestä 

silmään kulkeva tumma juova sekä pieni haarakärkinen piikki silmän alla, jonka 

rantanuoliainen voi nostaa pystyyn puolustautuessaan.  

KALAPENAALI  

Neljäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille. 

MATERIAALIT  

 Kaikkiin tekniikoihin tarvitset:  

- Puuvillakangasta 

- 20 cm vetoketjun 

- Silmiksi esimerkiksi kaksi helmeä, nappia tai paljettia ja huopaa 

- Viiksisäikeiksi esimerkiksi kuminauhaa, nahkanyöriä, rautalankaa 

a) Tilkkumaalaukseen: 

- Kangastilkkuja 

- Tylliä 

b) Kankaan maalaamiseen: 

- Kangasvärejä 

- Välineitä, joilla maalata kangasta esim. pensseli, puutikku, kumihanskat 

c) Liimaharson maalaamiseen: 

- Liimaharsoa 

- Peitevärit ja siveltimiä 

- Eri Keeperiä tai kangaslakkaa 
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TYÖOHJE  

1. Piirrä kaavat ja leikkaa kaikki kalan osat kankaasta. Kaavassa on valmiina 1 cm 

saumanvarat. Leikkaa vuori ilman pyrstö- ja selkäevää. 

2. Kuvioi kangas haluamallasi tavalla: 

2 a) Tilkkumaalaus 

- Sommittele kankaalle tilkkuja. 

- Aseta kalaa suurempi pala tylliä tilkkujen päälle ja kiinnitä nuppineuloilla. 

- Kiinnitä tilkut tikkaamalla tyllin päältä. 

2 b) Kankaan maalaus 

- Maalaa kangas pensselillä tai sormilla kumihanskoja käyttäen. Anna kankaan 

kuivua ja kiinnitä väri silittämällä leivinpaperin läpi. 

2 c) Liimaharson maalaus 

- Maalaa liimaharso peiteväreillä. Anna kuivua hyvin. 

- Aseta liimaharso kankaalle suojapaperi ylöspäin ja silitä suojapaperin päältä 

kahdella pisteellä liima kankaaseen. 

- Anna kankaan jäähtyä ja poista sitten suojapaperi. 

- Lakkaa kangas vedellä ohennetulla Eri Keeperillä tai kangaslakalla. Anna kuivua. 

3. Halutessasi koristele kangasta vapaalla konekirjonnalla. 

4. Ompele pyrstöevä oikeat puolet vastakkain, kavenna saumanvarat ja käännä. 

Ompele selkäevä samalla tavalla. 

5. Ompele vetoketju vatsan puolelle, kiinnitä se myös vuoriin. 

6. Harsi pyrstö- ja selkäevä paikoilleen. 

7. Aseta päällikankaan ja vuorin kappaleet oikeat puolet vastakkain, vetoketju jää 

keskelle ja evät päällikankaiden väliin. Ompele päällikankaat yhteen vetoketjun 

päästä päähän. Ompele vuori samalla tavalla ja jätä kääntöaukko penaalin pohjaan. 

Kavenna saumanvarat. 

8. Ompele kalalle tylppä suu asettamalla selkä- ja vatsasauma kohdakkain. Ompele 

poikkisauma 1,5 cm päähän kulmasta ja leikkaa ylimääräinen pala kulmasta pois. Tee 

kulmasta tylppä myös vuorissa. Käännä työ. 

9. Ompele silmät ja kuusi viiksisäiettä kääntöaukon kautta. 

10. Ompele kääntöaukko umpeen.  
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KUVAT KALOISTA 

a) Tilkkumaalaus 

 

 

 

 

 

 

b) Kankaan maalaaminen 

 

 

 

 

 

 

c) Liimaharson maalaaminen 
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KAAVAT   

 

 

Selkäevä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pyrstöevä 

 

 

 

 

 

 

 

Mittakaava 1:1, sisältää 1 cm saumanvarat 

 


