
MAOL ry  TIETOTEKNIIKAN PUNAINEN LANKA OPPITUNTI 25 

1. TEHTÄVÄ: Ratas 

 

Piirrä aluksi kapea suorakulmio. Monista suorakulmiota ja pyöräytä monistettu suorakulmio aina 

45° myötäpäivään (Pidä Alt-painike pohjassa samalla kun pyörität). 

 

Lopuksi valitse kaikki osat aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: POLKU | YHDISTE. Piirrä 

päälle vielä ympyrä, keskitä ja yhdistä myös nämä kaksi kuviota. 

 

2. TEHTÄVÄ: Talo 

 

Piirrä aluksi suorakulmio ja neliö. Pyöräytä neliö vinoittain (Pidä Alt painike pohjassa) ja nosta 

suorakulmion päälle. Venytä tarvittaessa oikeaan kokoon. Valitse molemmat osat aktiiviseksi 

valintatyökalulla ja ota komento: POLKU | YHDISTE, jolloin saat talon muodon. Piirrä pitkä 

suorakulmio ja pyöräytä se vinoittain (Pidä Alt painike pohjassa). Tee suorakulmiosta kopio ja 

peilaa se vaakasuunnassa. Nosta molemmat osat paikoilleen. Valitse valintatyökalulla molemmat 

katon osat yhtä aikaa aktiiviseksi. 



 

 

 

Ota komento POLKU | YHDISTE, jolloin katosta tulee yhtenäinen. Piirrä ovelle suorakulmio ja 

ikkunalle neliö ensin karmiksi ja sen jälkeen piirrä eri värillä uusi suorakulmio oveksi ja neljä uutta 

neliötä ikkunaksi. Lisää lopuksi savupiippu ja ruohoalue ja vie ne talon taakse. 

 

3. TEHTÄVÄ: Kolikossa nuolenmuotoinen reikä 

 

Piirrä aluksi neliö, pyöräytä se vinoittain valintatyökalulla. Piirrä päälle suorakulmio, valitse 

molemmat kuviot aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. Saat aikaiseksi kolmion. 

 

Piirrä kolmion jatkoksi suorakulmio, valitse molemmat kuviot aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota 

komento: POLKU | YHDISTE. Saat aikaiseksi nuolen. Piirrä nuolen alle ympyrä, keskitä kuviot, 

valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. Kuvio on valmis. Voit 

vielä tehdä kuviosta kopion. Väritä alla oleva kuvio mustaksi ja sumenna, niin saat varjon. 

 

 



4. TEHTÄVÄ: Avaruusalus 

 

 

 

Piirrä suorakulmio ja kolmio. Valitse kolmio aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento POLKU | 

KOHDE POLUKSI. Nosta Muokkaa polun solmuja -työkalulla kolmion kärkisolmu alaspäin. 

Valitse osat kaikki osat aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento POLKU | YHDISTE. Tee 

siivestä kopio.  

 

 

Piirrä kolme suorakulmiota ja vinouta niistä kaksi suunnikkaaksi kuten kuvassa. Valitse osat kaikki 

osat aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento POLKU | YHDISTE. Nyt sinulla pitäisi olla siivet ja 

peräsin. 

 

 

Seuraavaksi piirrä kolmio, neliö ja kaksi suorakulmiota. Vinouta suorakulmiot suunnikkaaksi ja 

nosta osat paikoilleen. Valitse osat kaikki osat aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento POLKU 

| YHDISTE. Olet saanut aikaiseksi avaruusaluksen rungon. 



 

Tee kopio avaruusaluksen rungosta, muuta sen koko pienemmäksi ja keltaiseksi. Piirrä 

suorakulmio osittain keltaisen osan päälle. Valitse keltainen osa ja suorakulmio yhtä aikaa 

aktiiviseksi ja ota komento POLKU | EROTUS, jolloin yläosa leikkautuu pois. Nosta lopuksi kaikki 

osat päällekkäin ja ryhmitä osat toisiinsa kiinni. 

 

5. TEHTÄVÄ: Piirrä naama, silmä ja suu kuten kuvassa. Kokoa näistä osista naama. 

 

 

 

 

 

Silmä: POLKU | LEIKKAUS 

Suu: POLKU | EROTUS 

Naama: POLKU | YHDISTE 



6. TEHTÄVÄ: Synttärihattu 

 

Piirrä aluksi neliö ja pyöräytä se vinoittain. Litistä kuvio salmiakiksi. Piirrä päälle ympyrä, valitse 

molemmat kuviot aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: POLKU | LEIKKAUS. Saat 

aikaiseksi hatun muodon. 

 

Tee hatusta kopio. Valitse kopiolle väri ja piirrä kopion päälle kalligrafisia viivoja. Valitse hatun 

kopio ja viivat yhtä aikaa aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | LEIKKAUS. Nosta leikatut viivat 

alkuperäisen hatun päälle. Nämä sopivat koloon täydellisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. TEHTÄVÄ: Piirrä kalan keho ja kalan pyrstö kuten kuvassa ja yhdistä näistä kala. 

 

 

 

8. TEHTÄVÄ: Piirrä iloinen pupu 

 

Piirrä ensin pupun osat ja nosta päällekkäin. Ota komento POLKU | YHDISTE, jolloin kaikki osat 

sulautuvat yhdeksi. Seuraavaksi piirretään suu. Piirrä kaksi ellipsiä kuten kuvassa, valitse osat 

yhtä aikaa aktiiviseksi ja ota komento POLKU | EROTUS, jolloin saat aikaiseksi suun. Seuraavaksi 

teemme suuhun sopivan hampaan. Tee suusta kopio. Piirrä suun kopion päälle suorakulmio, 

valitse osat yhtä aikaa aktiiviseksi ja ota komento POLKU | LEIKKAUS, jolloin saat aikaiseksi 

hampaan, joka sopii suuhun. Nosta osat paikoilleen. Piirrä vielä silmät, nenä, maha ja korvat kuten 

kuvassa. 

 

 

 

POLKU | YHDISTE 

Keho: POLKU | LEIKKAUS Pyrstö: POLKU | EROTUS 



 

9. HARJOITUS: Piirrä auto 

Tee auton runko yhdistämällä osat yhteen komennolla: POLKU | YHDISTE 

 

 

Leikkaa auton ikkunat oikeaan muotoonsa POLKU | EROTUS komennolla. Piirrä ympyröistä auton 

renkaat. Nosta osat oikeille paikoilleen.  

 

 

Lopuksi voit kehitellä vielä maiseman missä auto ajaa. 

 

 

 


