
JUHANNUSRUUSU-KORISTE

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen ja He-
li Lappinen
KOKO: 25x73 cm
LANKA: 300 g ruohonvihreää (11), 300 g havunvihreää 
(20), ja 300 g limenvihreää (28) Lappajärven Värjäämön 
paperinauhaa 0,80 (100 % paperi, 100 g = 92 m), 10 m 
valkoista (1) vahvaa paperinarua 0,16 (100 % paperi, 60 g 
= n. 10 m) ja 10 m havunvihreää (20) paperinarua 0,8 (100 
% paperi, 200 g = n. 175 m). 
MUUTA: 25 cm metallirengas, sakset, liimaa ja siimaa.

TYÖOHJE: Keri paperinauhat ja -narut. Tee ensin varjos-
timen vihreät hapsut näin: Ota samaan nippuun 3 ruohon-
vihreää, 3 havunvihreää ja 2 limenvihreää paperinauhaa ja 
leikkaa 150 cm:n pituisia nauhanippuja 60 kpl. Taita niput 
keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla renkaaseen 
(= vie lankanipun taite etukautta renkaan yli, pujota nipun 
avoin pää silmukan läpi ja kiristä solmu tiiviisti kiinni ren-
kaaseen).
RUUSU: Leikkaa valkoisesta vahvasta paperinarusta 40 
cm:n pituisia pätkiä 8 kpl. Avaa narut kokonaan auki. Leik-
kaa sitten paperisuikaleet pituussuunnassa neljään osaan 
näin: puolita ensin suikale keskeltä kahtia ja sitten vielä nä-
mä kaksi suikaletta samoin = 4 suikaletta. Aloita sitten ruu-
sun taittelu. Taita suikaleen pää 45 asteen kulmaan (kuva 
1). Jatka taittelua samalla tavalla, myötä päivään kiertäen 
(kuvat 2-4). 
VARRET: Leikkaa vihreästä paperinarusta 30 cm:n pituisia 
pätkiä 30 kpl. Taita naru keskeltä kahtia, laita ruusun vii-
meisen taitoksen alle tippa liimaa, työnnä varren taite ku-
kan keskellä olevasta pienestä aukosta ja liimaa se taitok-
sen alle (kuva 5). Purista liimaus kiinni ja anna kuivua. 
Ota sitten kiinni ruusun pohjasta sekä päällimmäisestä terälehdestä ja kierrä taitoshaitaria vastakkaisiin suuntiin, jolloin 
saat terälehdet asettumaan lomittain (kuva 6). Liimaa tarvittaessa ruusun alaosa kiinni varteen, jotta kierre ei purkaudu. 
Sido ruusut joka 6. hapsunippuun näin: Ota 2 paperinauhaa ja kiinnitä niihin umpisolmuilla 3 ruusua tasaisin välein, jätä 
5 nippua väliin ja solmi seuraavaan nippuun 2 ruusua lomittain edellisiin nähden. Jatka näin koko kehän ympäri. Avaa lo-
puksi varsien päistä n. 3 cm:n auki ruusujen lehdiksi.

VIIMEISTELY: Solmi renkaaseen ripustusnarut siimasta tai paperilangasta.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: 
Lappajärven Värjäämö Oy, p. 040-838 5449, info@filona.fi, www.filona.fi

1. 2. 3. 4. 5. 6.


