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SIIKA  

Tuntomerkit: Muiden lohikalojen tapaan myös siialta löytyy rasvaevä. Väritykseltään siika on 
hopeinen. Hyvä tuntomerkki siialle on yläleuka. Siialla yläleuka on alaleukaa pidempi.  

 

PEHMOSIIKA 

Kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille 

MATERIAALIT  

- Vaaleanharmaata kangasta kalan vartaloon ja mustaa huopaa eviä ja 
pyrstöä varten (yhteen siikaan vaaleaa harmaata n. 20 cm 140 cm 
leveää kangasta ja huopaa pieniä paloja) 

- Tukikangasta vartalokappaleisiin (harkinnan mukaan, lakanakangas 
kannattaa tukea kauttaaltaan) 

- Ompelu- tai konekirjontalankoja, eri harmaan ja siniharmaan sävyjä 
- Hopeakirjontalankaa 
- Vanua 
- Irtosilmät tai napit (Ø1.5 cm) 
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TYÖOHJE  

1. Tulosta kaavat, ne ovat mittakaavassa 1:1. Yhdistä vartalokappaleiden kaavat.  
2. Leikkaa vaaleammasta harmaasta kalan vartalo ja huovasta eväkappaleet ja pyrstö. 

Vartalon kaavassa ja pyrstössä on valmiina sentin saumanvarat.  

• Vartalokappale 2kpl 

• Selkä-, rasva- ja peräevä 1kpl, valmistetaan huovasta yksinkertaisina  

• Rinta- ja vatsaevä 2kpl, valmistetaan huovasta yksinkertaisina 

• Pyrstökappale 2kpl 
3. Leikkaa tukikankaat ja silitä ne kiinni. 
4. Koristetikkaa eväkappaleet erivärisillä langoilla. Tikkausten suunnat on merkittynä 

kaavoihin.  

• Tee puolet tikkauksista kappaleen toiselta puolelta ja puolet toiselta. Näin saat 
helposti monivärisen tikkauksen molemmille puolille eviä vaihtelemalla 
pelkästään ylälankaa. 

5. Koristetikkaa kalan vartalokappaleet erikseen (katso tikkausten paikat ja suunnat 
kaavasta).  

6. Kiinnitä kumpikin pyrstökappale erikseen siksak-ompeleella paikalleen 
vartalokappaleisiin. 

7. Kiinnitä rinta- ja vatsaevät oikeille paikoilleen kalaan (katso paikat kaavasta)  

• Taita eväkappaleen reuna noin puolen sentin päästä ja neulaa paikoilleen. 
Kiinnitä siksakilla aivan eväkappaleen reunasta. 

8. Asettele kalan vartalokappaleet kohdakkain oikeat puolet vastakkain, neulaa (tai 
harsi) selkä-, rasva- ja peräevät oikeille paikoilleen, ompele paininjalan etäisyydeltä. 
Muista jättää vatsaan täyttöaukko. 

9. Kavenna saumanvarat kriittisissä kohdissa (esimerkiksi pyrstössä ja suun kohdalla, 
tee kaareviin kohtiin hakkeja). 

10. Käännä kala oikein päin. 
11. Koristetikkaa pyrstö samalla tavalla kuin evät.  
12. Kiinnitä irtosilmät, napit tai kirjo silmät käsin (katso oikea paikka kaavasta). 
13. Täytä kalan vartalo. Älä täytä liian täyteen vaan huomioi kalan oikea muoto.  
14. Ompele täyttöaukko käsin umpeen. 

 

 



 

 



 

 

 


