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1. TEHTÄVÄ: Leikkaavat renkaat  

1. Piirrä aluksi kaksi eri kokoista ympyrää ja nosta ne päällekkäin. Valitse molemmat kuviot 

aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

2. Tällöin ylempi ympyrä leikkaa kolon alempaan ympyrään ja saat aikaiseksi renkaan. Tee 

tästä renkaasta kaksi ylimääräistä kopiota, 

3. Ota yksi kopio ja piirrä sen päälle suorakulmio. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja ota 

komento: POLKU | EROTUS. Saat aikaiseksi puolikkaan renkaan. 

4. Laita tämä puolikas rengas toisen kopion päälle ja valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja 

ota komento: POLKU | EROTUS. 

5. Saat aikaiseksi renkaan, jossa on kolo.  

6. Nosta tämä kolo rengas ehjän renkaan päälle. 

7. Ja leikkaavat renkaat ovat valmiit. Voit lisätä reunaviivan ja liukuvärin.    

 

2. TEHTÄVÄ: Lieriö 

1. Piirrä ellipsi ja neliö niin, että niillä on sama leveys. Tee kopio ellipsistä. 

2. Laita alempi ellipsi ja neliö päällekkäin kuten kuvassa. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi 

ja ota komento: POLKU | YHDISTE. 

3. Tällöin nämä kaksi kuviota sulautuvat yhdeksi kuvioksi. 

4. Lisää tähän sulatettuun kuvioon liukuväri, jossa on kolme värirajapistettä. Näistä 

keskimmäisessä on tumma sävy ja reunoilla on vaaleat sävyt. 

5. Nosta lopuksi ellipsi alaosan päälle. Ryhmitä. 
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3. TEHTÄVÄ: Kartio 

1. Piirrä ellipsi ja suorakulmio. 

2. Laita suorakulmio ellipsin päälle niin, että se peittää puolet ellipsistä. Valitse molemmat 

kuviot aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

3. Jolloin jäljelle jää puolet ellipsistä. 

4. Piirrä kolmio monikulmiotyökalulla, jonka leveys on sama kuin puolikkaalla ellipsillä. Laita 

ellipsin puolikas ja kolmio kiinni toisiinsa. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja ota 

komento: POLKU | YHDISTE. 

5. Tällöin kuviot sulautuvat yhdeksi kuvioksi. 

6. Lisää tähän sulatettuun kuvioon lineaarinen liukuväri, jossa on kolme värirajapistettä. Näistä 

keskimmäisessä on tumma sävy ja reunoilla on vaaleat sävyt. 
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4. TEHTÄVÄ: Lieriö, jossa on reikä. 

Kuvio koostuu kolmesta osasta: etuosasta, takaosasta ja päällysosata. Näiden kaikkien kolmen 

osan on sovittava yhteen. 

1. Piirrä ellipsi ja suorakulmio niin, että molemmilla kuvioilla on sama leveys. Tee ellipsistä 

kolme kopiota lisää ja suorakulmiosta yksi kopio lisää. 

2. Laita ellipsi ja suorakulmio päällekkäin kuten kuvassa. Valitse molemmat kuviot 

aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | YHDISTE. 

3. Tällöin nämä kaksi kuviota sulautuvat yhdeksi kuvioksi. 

4. Lisää tähän kuvioon lineaarinen liukuväri. Takaosa on nyt valmis.  

 

 
5. Ota yksi kopio alkuperäisestä ellipsistä tähän ja piirrä samanmuotoinen, mutta pienempi 

ellipsi. 

6. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

7. Tällöin ellipsiin tulee kolo ja olet saanut päällysosan valmiiksi. 

 

 
 

8. Nyt sinulla pitäisi olla vielä kaksi kopiota alkuperäisestä ellipsistä, sekä yksi kopio 

suorakulmiosta. 

9. Laita alempi ellipsi ja suorakulmio päällekkäin. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja 

ota komento: POLKU | YHDISTE. 

10. Tällöin nämä kaksi kuviota sulautuvat yhdeksi kuvioksi. 

11. Laita toinen alkuperäisen ellipsin kopio sulatetun kuvion päälle. Valitse molemmat kuviot 

aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS.   

12. Tällöin sulatettuun kuvioon tulee kolo. Olet saanut etuosan valmiiksi. Lisää lineaarinen 

liukuväri. 
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13. Nyt sinulla pitäisi olla takaosa, päällysosa ja etuosa valmiina. 

14. Nosta ne päällekkäin ja ryhmitä. Kuvio on valmis. 

 

5 TEHTÄVÄ: 3D pallo 

1. Piirrä ympyrä 

2. Lisää siihen säteittäinen liukuväri. Keskellä vaalea sävy ja reunoilla tummempi sävy. 

3. Lisää pallon alle musta ellipsi ja kaksi eri väristä suorakulmiota. 

4. Lisää ellipsiin sumennus ja suorakulmioihin lineaarinen liukuväri. 

 

6 TEHTÄVÄ: Piirrä edellisen tehtävän idean pohjalta H2O:n ja CO2:n pallomallit. 
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7. TEHTÄVÄ: Piirrä kirjainkuutio. Tee kuutiolle myös heijastus ja varjo muuttamalla. 

1. Piirrä aluksi sininen neliö, sekä punainen ja vihreä suorakulmio, jonka korkeus/leveys on 

puolet neliön leveydestä. 

2. Tee punaisesta ja vihreästä suorakulmiosta suunnikas vinouttamalla. Kun pidät Alt -

painikkeen pohjassa näppäimistöllä samalla kun vinoutat, niin kulmat menevät 

tasavälein ja saat helposti 45° kulman. 

 

 
 

3. Kirjoita tekstiä (yksi kirjain) ja tee siitä kaksi kopiota. Vinouta kirjaimet samalla tavalla 

kuin kuvassa. 

4. Tee kuution sinisestä ja vihreästä osasta kopio ja laita se kuution alapuolelle. Piirrä 

kuution ja alapuolella olevien kopioiden väliin musta suunnikas kuten kuvassa. 

 

 
 

5. Sumenna musta suunnikas ja alaosassa olevat kopiot. 

6. Lisää kuvion taakse suorakulmio ja siihen liukuväri.  
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8. TEHTÄVÄ: Nalle 

1. Kuvittele millainen nalle voisi olla. Nallen muoto koostuu kahdesta ympyrästä (korvat), 

kahdesta ellipsistä (pää ja maha), sekä neljästä suorakulmiosta (kädet ja jalat). 

2. Nosta kaikki osat oikeille paikoilleen. Valitse kaikki kuviot aktiiviseksi ja ota komento: 

POLKU | YHDISTE. 

3. Jolloin kuviot sulautuvat yhdeksi kuvioksi. 

4. Piirrä kaksi pään kokoista ellipsiä ja laita ne päällekkäin. Valitse molemmat kuviot 

aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

5. Olet saanut aikaiseksi varjon, joka sopii pään oikeaan reunaan. 

6. Piirrä korvaa pienempi ympyrä ja pään kokoinen ympyrä. Valitse molemmat kuviot 

aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

7. Olet saanut aikaiseksi korvan sisäosan. 

8. Tee nallen kehosta kaksi kopiota ja laita ne limittäin kuten kuvassa. Valitse molemmat 

kuviot aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | EROTUS. 

9. Olet saanut aikaiseksi varjon, joka käy nallen oikeaan reunaan. 

10. Nosta osat nallen kehon päälle. 

11. Lopuksi voit lisätä säteittäistä liukuväriä nallen kehoon. Piirrä silmät ympyröistä. Nenä 

ellipsistä, suu piirretään kynätyökalulla. Piirrä suusta ensin suora viiva, joka sitten 

väännettään Muokkaa polun solmuja -työkalulla kaarevaksi. Samalla tavalla voi venyttää 

kaarevaksi myös tassuja. 
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