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SAIMAAN NIERIÄ 

Tuntomerkit: Nieriän hyvä tuntomerkki on käänteinen pilkutus muihin lohikaloihimme 

verrattuna. Nieriällä on vaaleat pilkut tummalla pohjalla eikä tummia pilkkuja vaalealla 

pohjalla, kuten esimerkiksi lohella ja taimenella. Nieriällä on hyvin pienet suomut ja vanha 

kansa kutsuikin nieriää myös nimellä ”nahkalohi”. Evien etureunat ovat valkoiset. 

Kutuasuisena nieriällä on kirkkaan punainen vatsa. Kutuasuinen nieriä onkin monien 

mielestä yksi kauniimpia kalojamme.  

Kaksipuolinen Saimaan nieriä 

Kohderyhmä: Viidesluokkalaisille ja sitä vanhemmille. Sopii hyvin ryhmätyöksi. 

MATERIAALIT  

- Puuvillakangasta 

- Kangastilkkuja, helmiä, lankoja yms. 

- Tylliä 

- Yksi nappi silmäksi 

- Kangasvärejä  

- Kristallimuovia 

- Huopakangasta 

- Muovipusseja, sanomalehtiä yms. täytteeksi 

- Ompelulankaa 
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TYÖOHJE 

Kalan toinen puoli on puuvillakangasta, joka maalataan ja toinen puoli kristallimuovia, 

joiden välissä on välikankaana puuvillakangas. Puuvillakankaiden väliin tulee täyte. 

Valmistaessasi Saimaan nieriää, voit käyttää luovuutta, mutta ota kuitenkin huomioon 

tuntomerkit. 

1. Jäljennä kaavat 

- Yhdistä vartalon etu(1)- ja takaosa(2) yhdeksi kappaleeksi. Halutessasi 

voit muuttaa kalan kokoa lisäämällä tai vähentämällä pituutta 

keskiosassa. 

2.  Leikkaa kalan osat (kaavat sisältävät saumanvarat) 

- Vartalo: 2 x puuvillakankaasta, 1 x kristallimuovista 

- Evät (4, 5, 6, 7, 8) ja pyrstö (3): Huopakankaasta, joka koristellaan 

haluamalla tavalla, esim. tyllillä ja ompeleilla.   

- Kiinnityslenkit 2kpl, 5cm x 2 cm puuvillakankaasta  

3. Maalaa toinen puuvillakangas sormin kangasväreillä. Huomioi tuntomerkit. 

Maalin kuivuttua kiinnitä värit silittämällä. 

4. Valmista evät ja pyrstö: Liitä huopakangas ja tylli siksak-ompeleella yhteen. 

Halutessasi voit koristella evät ja pyrstön ompeleilla. 

5. Ompele maalattuun vartalo-osaan nappi silmän kohdalle. 

6. Kiinnitä ommellen siksakilla evät, pyrstö ja kiinnityslenkit maalattuun 

vartalokappaleeseen.  

7. Neulaa ja ompele siksakilla välikangas, kristallimuovi ja maalattu vartalokangas 

yhteen. Muista jättää täyttöaukko avoimeksi. 

8. Täytä välikankaan ja maalatun osan väliin jäävä tila muovipusseilla. 

9. Valmista erilaisia sisälmyksiä ja ruotoja. Voit käyttää esim. helmiä, tilkkuja, lankoja, 

huopaa yms.  

10. Asettele sisälmykset välikankaan ja kristallimuovin väliin.  

11. Ompele täyttöaukot kiinni siksakilla.  
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