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2. Katto, 6 kpl

1. Seinät, 6 kpl
7. Kattoikkuna

kattopalojen
apupala

6. Kattoikkunan katto

3. Kuistin seinät, 2 kpl
peilikuvina

4. Kuistin katto

- leikkaa taikinaan ensin koko kappaleen ulkoääriviivat ja
pilko tasalevyisiksi tikaspaloiksi vapaalla kädellä, reiítä päät

5. Tikaspalat n. 8-10 kpl

apukolmiot

KAAVAN OSAT JA LEIKKAAMINEN
- Leikkaa kaavan osia 1-12 niissä näkyvä kappalemäärä.
- Kuistin seinät ja sillan reunat kannattaa leikata ja paistaa peilikuvina, jotta molemmille
näkyville puolille saadaan kaunis paistopinta.
- Seinäpaloihin on merkitty ylempien ikkunoiden ja oven paikka. Leikkaa taikinasta
osa ikkunoista aukoiksi ja piirrä loput sokerikuorrutteella. Ovi tulee vain kahteen palaan,
muissa seinissä oven paikalla on ikkuna, jonka päällä on kolmion muotoinen koriste, kuten
sivuovessa. Alla olevassa apupalassa näkyy erilaisten seinien sijoittelu. Katso myös
kuvia pääsivulla: http:www.perhekerho.net/joulu/muumitalo.htm
LISÄKSI:
- Kattopalojen apupalan voit leikata varalle, jos tuntuu, että katto kaipaa lisätukea.
- Leikkaa taikinan ylijäämäpaloista useita, pieniä apukolmioita. Tarvitset niitä tueksi
hahmojen taakse, kun kiinnität ne seisomaan.
- Muovaile vielä talon kattoa varten pieni, teräväkärkinen nuppi.
- Käytä loput taikinat alustojen leipomiseen. Tarvitset ainakin seuraavat alustat:
1. Iso alusta, jolle tulee muumitalo kuisteineen
2. Pieni alusta, jolle tulee sillan toinen pää
- Lisäksi kannattaa tehdä kuuselle ja pyrstötähdelle omat alustat, ellet saa niitä
mahtumaan talon ja sillan alustoille.

Tavallinen seinä
= 2-3 ikkunaa
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Apupala talon kokoamiseksi
- ei leikata taikinasta. Voit
käyttää tätä mallina talon
koristelussa ja kokoamisessa.

8. Sillan reuna, 2 kpl peilikuvina

9. Siltalaudat, n. 6-8 kpl
- Leikkaa ensin koko kappaleen ulkoääriviivat
ja pilko tämä pala 6-8 siltalaudaksi

10. Apupala
sillan kokoamiseen
- Kiinnitä sillan reunat
toisiinsa keskeltä tällä
ennen lautojen latomista

12. Joulukuusi

11. Pyrstötähti
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