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1. TEHTÄVÄ: Kuutio 

Tee kuutio seuraavalla tavalla: 

1. Piirrä suorakulmio, jossa korkeus on puolet leveydestä 

2. Vinouta suorakulmio suunnikkaaksi. 

3. Tee suunnikkaasta kopio ja laita se samaan linjaan alapuolelle 

4. Piirrä Bezier- viivatyökalulla neljällä suoralla viivalla kuution yksi tahko (suljettu kuvio). 

Vinkki: piirtäminen helpottuu, kun tarttuminen on päällä. 

 
5. Piirrä samalla tavalla toinen tahko. 

6. Lopuksi laita värit mieleisekseen. Poista reunaviivat ja ryhmitä. 

 

  

 

 

Kokeile samaa ideaa kahden samanlaisen litistetyn tähtikuvion välillä. 

 

Kokeile tehdä myös muita särmiöitä samalla idealla, joissa pohja on monikulmio. 

Muuta myös peittävyyttä tai poista täyttö kokonaan, jotta saat aikaiseksi eri vaikutelmia. 

  

 

Vinkki: Yhtä kuutiota voit käyttää ikään kuin ”legopalikkana”, jota voit monistaa ja niistä voit 

rakentaa monimutkaisempia kuvioita. Kokeile. 
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2. TEHTÄVÄ: Neliapila 

1. Aluksi piirrä ympyrä. Ota komento: Polku | Kohde poluksi (eli sallitaan pisteiden muokkaus). 

Ota Muokkaa polun solmuja – työkalu. 

2. Valitse ylimmäinen solmupiste. Siirrä pistettä alemmas. Muuta alavalinnasta komento: Tee 

valituista solmuista kulma. Nosta kahvoja ylöspäin. 

3. Valitse alimmainen solmupiste. Siirrä pistettä hieman alemmas. Muuta alavalinnasta 

komento: Tee valituista solmuista kulma. Nosta kahvoja ylöspäin niin, että muodostuu 

suorakulma alas. Myös sivussa olevia kahvoja voit hieman säätää. 

4. Tee ”sydämestä” kolme kopiota. Ota valintatyökalu (nuoli) ja pyöräytä ne 90° välein. Nosta 

kiinni toisiinsa, kunnes muodostuu neliapila. 

 

 

3 TEHTÄVÄ: Aave 

1. Piirrä aluksi ympyrä. Ota komento: Polku | Kohde poluksi (eli sallitaan pisteiden muokkaus). 

Ota Muokkaa polun solmuja – työkalu. Valitse alimmainen ja oikealla puolen oleva solmu 

yhtä aikaa aktiiviseksi (Pidä vaihtonäppäin eli shift -näppäin pohjassa). Napsauta Lisää 

solmuja valittuihin solmuihin -painiketta kaksi kertaa. 

2. Seuraavaksi valitse alimmainen ja vasemmalla puolen oleva solmu yhtä aikaa aktiiviseksi 

(Pidä vaihtonäppäin eli shift -näppäin pohjassa). Napsauta Lisää solmuja valittuihin 

solmuihin -painiketta kaksi kertaa. 

3. Nyt sinulla pitäisi olla alareunassa yhteensä kuusi uutta solmupistettä entisen lisäksi. 

4. Nosta solmupisteitä alhaalla vuorotellen ylös ja alas. Käännä kahvat osittamaan 

vaakasuuntaan. Paras solmutyyppi on symmetrinen tässä. 

5. Lopuksi piirrä silmät ympyrä -työkalulla ja suu kynätyökalulla. 
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Valitse nämä Valitse nämä 



 

5. TEHTÄVÄ: Koristespiraali 

1. Piirrä aluksi neliö ja pyöräytä se muokkaustyökalulla vinoittain. 

2. Litistä vino neliö salmiakkikuvioksi. 

3. Ota komento Polku | Kohde poluksi ja ota solmujen muokkaustyökalu. 

4. Muuta ylhäällä ja alhaalla olevat pisteet symmetrisiksi. 

 

 

 
 

5. Käännä ylhäältä ja alhaalta lähteviä kahvoja hieman vinoittain (kuten kuvassa). 

6. Tee kopio kuviosta ja nosta edellisen kuvion päälle (tarttuminen kannattaa olla päällä). 

Valitse kuvio valintatyökalulla pyöritysasentoon. Siirrä pyörityskeskipiste kuvion kärkeen. 

Pyöräytä Ctrl-painike pohjassa (menee tasakulmin) kuviota kuten kuvassa. 

7. Tee lisää kopioita, kunnes sinulla on 12 kuviota. Pyöräytä kukin eri asentoon kuten kuvassa 

ja muuta väri. 

8. Kuviohan on muuten valmis, paitsi aloituskohta on vielä väärin. Ota aloituskohdasta 

kahdesta ensimmäisestä kuviosta uusi kopio sivulle. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi ja 

ota komento: Polku | Erotus. 

9. Tämä leikattu pala sopii tähän aloituskohtaan ja kuviosta tulee yhtenäinen kuin kuvassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärin Oikein 
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9. 



6 TEHTÄVÄ: Tehdään pyramidi, jossa pohja on neliö ja se on piirretty kavaljeeriperspektiivissä. 

1. Piirrä suorakulmio mittasuhteessa 20:7. Esimeriksi mitat voi olla 200 mm leveys ja 70 mm 

korkeus. (Perustelu 72 + 72 ≈ 102, tällöin syvyyssuunta on noin puolet leveydestä) 

2. Vinouta valintatyökalulla suorakulmiota 45°:tta. 

3. Piirrä pohjaan (suunnikas) lävistäjät. Piirrä lävistäjien leikkauspisteestä suora viiva ylöspäin. 

Tämän viivan päätepiste on meillä apupiste, joka kertoo pyramidin korkeuden. 

4. Piirrä Bezier -viivatyökalulla kolmio sivutahkokoksi. Kun lopuksi palaat alkupisteeseen niin 

aikaiseksi saamme suljetun kuvion, jonka voi värittää. 

 

 
 

5. Samalla idealla piirrä toinen kolmio toiseksi sivutahkoksi. 

6. Lopuksi väritä tahkot ja poista reunaviivat. 

 

 

 

 

Kokeile tehdä muunnelmia pyramidista eli muuta pohja erilaisiksi monikulmioiksi. 
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7. TEHTÄVÄ: Mustekala 

1. Piirrä aluksi ympyrä ja kahdeksan litistettyä ellipsiä. Pyöräytä ellipsit eri asentoihin.  

2. Valitse kaikki osat yhtä aikaa aktiiviseksi ja ota komento: POLKU | YHDISTE, jolloin osat 

sulautuvat. 

3. Valitse solmujen muokkaustyökalu. Muuta lonkeron solmupisteet kulmiksi.   

 

 
 

4. Siirrä viivoja hiirellä raahaamalla ja muuta kahvojen asentoa, kunnes saat halutun muodon. 

Jatka näin, kunnes kaikki lonkerot ovat oikeissa asennoissa.   

5. Lisää kaksi silmää mustista ympyröistä ja suu suorasta viivasta. Väännä suu hymyyn 

pisteiden muokkaustyökalulla. 

6. Koristele mustekala ympyröillä. Lisää taustaan suorakulmio, jossa liukuväri. 

 

 

8. TEHTÄVÄ: Dino 

1. Katsotaan, kuinka eläinhahmo voidaan luoda viivan piirustustekniikalla. Piirretään Dino. 

Piirrä ellipsi pääksi ja piirrä Bezier -viivatyökalulla suorilla viivoilla Dinon vartalo. 

2. Ota solmupisteiden muokkaustyökalu ja muuta kaikki terävät (paitsi hännän pää) 

solmupisteiden kohdat kaareviksi. 

3. Yhdistä ellipsi ja vartalo yhdeksi hahmoksi valitsemalla kaikki aktiiviseksi valintatyökalulla ja 

ottamalla komento: Polku | Yhdiste. Dinon vartalo on nyt valmis.  
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4. Piirretään samalla tekniikalla käsi eli piirrä ensin Bezier -viivatyökalulla suorilla viivoilla 

käden muoto. Sen jälkeen tee siitä sulavampi pisteiden muokkaustyökalulla. 

5. Jalka on helpointa tehdä kolmen ellipsin avulla. Kun osat ovat paikoillaan, niin valitse kaikki 

kolme osaa aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: Polku | Yhdiste. 

6. Piirretään Dino:lle maha. Piirrä ensin Bezier -viivatyökalulla suorilla viivoilla mahan muoto. 

7. Sen jälkeen tehdään siitä sulavampi pisteiden muokkaustyökalulla. Se on helpompi 

muokata oikeanlaiseksi, kun nostat osan Dinon vartalon päälle.  

 

 
 

8. Teemme vielä Dinolle suun. Piirrä ellipsi ja sen päälle suorakulmio. Valitse molemmat osat 

aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: Polku | Erotus. 

9. Jolloin saat ellipsin puolikkaan. 

10. Hieman voit siirtää pisteiden muokkaustyökalulla oikealla olevaa pistettä hieman 

kauemmaksi.  

 

 
 

11. Nyt alamme olla jo loppusuoralla. Laita yksi jalka ja yksi käsi vartalon taakse. 

12. Seuraavaksi laita suu, yksi käsi ja yksi jalka vartalon eteen. 

13. Lopuksi koristelemme Dinon viivoilla ja ympyröillä. Valmis. 
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