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1. TEHTÄVÄ: Kukka sivusta 

1. Piirrä ensin ympyrä. Valitse se aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: Polku | Kohde 

poluksi. 

2. Ota pisteiden muokkaustyökalu. Muuta ylimmäinen solmupiste teräväksi. Siirrä kahvoja 

alaspäin, jotta saat aikaiseksi pisaran muodon, josta tulee lehti. 

3. Tee ainakin kaksi kopiota lehdestä. Piirrä pitkä suorakulmio ja nosta lehdet sivulle. Valitse 

kaikki osat aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: Polku | Yhdiste. 

4. Jolloin varsi osasta tulee yhtenäinen. Laita yksi kopio lehdestä ylös ja väritä se punaiseksi.  

5. Tee lisää kopioita ja laita terälehdet eri asentoon. Kukka on valmis. 

 

 

 

 

2. TEHTÄVÄ: Istuva possu 

Aloitetaan possun hännästä.  

1. Piirretään ensin hännän muoto suorilla viivoilla käyttäen Bezier-työkalua. Tehdään kuviosta 

suljettu. 

2. Lisätään kuvioon täyttöväri. 

3. Otetaan pisteiden muokkaustyökalu. Muutetaan terävät kulmat symmetrisiksi.  

4. Lisätään kahteen kohtaan viivan peitoksi peittopala. Väritetään lopuksi peittopala saman 

väriseksi. Peittopa voi olla suorakulmio, jolle on otettu komento Polku | Kohde poluksi ja 

jota on muokattu pisteiden muokkaustyökalulla.   

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 



Piirretään seuraavaksi possun korva. 

5. Piirretään aluksi tasasivuinen kolmio monikulmiotyökalulla. 

6. Otetaan komento Polku | Kohde poluksi ja otetaan pisteiden muokkaustyökalu. Väännetään 

viiva mutkalle kuten kuvassa. Kiinnitä huomiota kahvojen asentoon. 

7. Tee kopio ja pienennä se keskelle sisäkorvaksi. Muuta väriä 

 

 

 

Lähdetään seuraavaksi rakentamaan possun muotoa. 

8. Possun muodot ovat pyöreitä, joten on järkevää rakentaa possu ympyröistä ja ellipseistä. 

Pää koostuu kolmesta ellipsistä, vartalo yhdestä isosta ellipsistä ja jalkojen alut kahdesta 

ympyrästä. 

9. Valitse kaikki osat aktiiviseksi ja ota komento: Polku | Yhdiste. 

10. Lisätään hahmon taakse korvat ja häntä. Valkea ellipsi mahaksi.  

 

 

 

 

5. 6. 7. 

8. 9. 10. 



Possulta vielä puuttuu kaviot ja kärsä. Tehdään seuraavaksi kärsä. 

11. Piirretään kaksi ellipsiä ja laitetaan ne ristikkäin kuten kuvassa. 

12. Valitaan molemmat kuviot yhtä aikaa aktiiviseksi ja otetaan komento: Polku | Yhdiste. 

13. Lisää vielä kaksi ellipsiä sieraimiksi. 

 

 

Piirretään seuraavaksi etusorkka. 

14. Piirrä aluksi suorakulmio. 

15. Käännä se valintatyökalulla hieman vinoon. 

16. Piirrä Bezier -viivatyökalulla sorkan muoto karkeasti suorilla viivoilla. Tee kuviosta suljettu. 

17. Ota pisteiden muokkaustyökalu ja muuta kaksi terävää kärkeä symmetriseksi. Vedä 

ylhäällä olevaa viivaa hieman alaspäin. 

18. Nosta osat paikoilleen. 

 

 

 

 

 

11. 12. 13. 

14. 15. 

16. 17. 

18. 



Seuraavaksi tehdään takasorkka. 

19. Piirrä ellipsi 

20. Piirrä kolmio monikulmiotyökalulla. Nosta ellipsin päälle kuten kuvassa. 

21. Valitse molemmat osat aktiiviseksi ja ota komento: Polku | Erotus. 

 

  

 

22. Aletaan kokoamaan possua osista. Nosta kärsä ja etusorkat paikoilleen. Etusorkkien 

yläreunaan tarvitaan peittopala. Piirrä mustat ympyrät silmiksi. 

23. Nosta seuraavaksi takasorkat paikoilleen. Täydennä silmät valkealla ympyrällä. Lisää suu 

ja kulmakarvat. Piirrä aluksi suora viiva kynätyökalulla, jota sitten vedät kaarelle pisteiden 

muokkaustyökalulla. Oikealla puolen on suurennus peittopalan käytöstä. Peittopala on 

suorakulmio, johon on otettu komento: Polku | Kohde poluksi ja jota on muokattu sopivan 

muotoiseksi pisteiden muokkaustyökalulla. Possu alkaa olla valmis. Ryhmitä osat yhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 20. 21. 

22. 23. 



3 HARJOITUS: Kukka ylhäältä 

1. Tehdään kukka 10 sakaraisesta tähdestä. Piirrä aluksi 10 sakarainen tähti. 

2. Ota komento: Polku | Kohde poluksi. Ota pisteiden muokkaustyökalu ja muuta terävät 

tähden nurkat symmetrisiksi. Kukan muoto syntyy itsestään. 

3. Lisää säteittäinen liukuväri. 

4. Piirrä keskelle ympyrä.  

 

 

4 HARJOITUS: Sydän. 

1. Piirrä ympyrä. 

2. Ota komento: Polku | Kohde poluksi. Ota pisteiden muokkaustyökalu. Valitse ylhäällä oleva 

solmupiste ja muuta se kulmaksi. Siirrä solmupiste alaspäin ja nosta kahvoja ylöspäin.   

3. Sama idea eli valitse alhaalla oleva solmupiste ja muuta se kulmaksi ja nosta kahvoja 

ylöspäin.   

 

 

5. HARJOITUS: Ilmapallo 

1. Piirrä aluksi ellipsi. 

2. Ota komento: Polku | Kohde poluksi. Ota pisteiden muokkaustyökalu muuta solmupisteet 

symmetrisiksi. Ylhäällä olevaa solmupisteen kahvaa pidennä ja alhaalla olevaa 

solmupisteen kahvaa lyhennä. Sivussa olevan solmupisteen kahvoja käännä vinoittain, 

kunnes saat pallon muodon. 

3. Lisää toinen ellipsi ja viiva kynätyökalulla. 

4. Lisää ellipsiin sumennusta ja väännä viivaa mutkalle.  

1. 2. 3. 4. 

1. 2. 3. 



 

6 HARJOITUS: Kakku 

1. Piirrä ellipsi ja tee siitä kopio. Piirrä ellipsin levyinen suorakulmio. Laita suorakulmio toisen 

ellipsin päälle. 

2. Valitse kaksi alinta kuviota yhtä aikaa aktiiviseksi valintatyökalulla ja ota komento: Polku | 

Yhdiste. Nosta toinen ellipsi kanneksi. 

3. Piirrä Bezier -viivatyökalulla suorilla viivoilla kakun reunus. Tee kuviosta suljettu. 

4. Ota pisteiden muokkaustyökalu ja pehmennä terävät reunat pyöreiksi. Siirrä ylhäällä oleva 

reunaviiva ellipsin reunan päälle.  

 

 

 

 

 

 

5. Tee kakusta kopio ja pienennä se. Nosta kakut päällekkäin. Koristele 

kakku punaisilla ympyröillä. Piirrä kynttilä kakun päälle. Liekin saat 

piirrettyä ellipsistä, johon otat komennon Polku | Kohde poluksi ja 

muokkaat sitä pisteiden muokkaustyökalulla. Yläpiste on muutettava 

kulmaksi. Lopuksi ryhmitä osat yhteen. 

 

 

1. 2. 3. 4. 



 

7 HARJOITUS: Värikäs teksti. 

1. Kirjoita syntymäpäivä onnittelu teksti haluamallasi fontilla. 

2. Ota komento: Polku | Kohde poluksi. Nyt voit valita yhden kirjaimen kerrallaan aktiiviseksi 

pisteiden muokkaustyökalulla. Lisää siihen väriä. 

3. Jatka näin eli lisää jokaiseen kirjaimeen eri väri.  

4. Voit tehdä kopion tekstistä, värittää sen mustaksi ja laittaa sen värillisen tekstin alle hieman 

limittäin ja lisätä siihen hieman sumennusta, niin saat aikaiseksi varjoefektin. 

 

8. HARJOITUS: Syntymäpäiväkortti 

Lopuksi kootaan kaikesta tehdystä syntymäpäiväkortti. Suunnitellaan aluksi kortille pohja. Piirrä 

pitkä suorakulmio, esimerkiksi 50 mm leveä ja 600 mm korkea. Tee suorakulmiosta kopioita 15 

kappaletta. Väritä puolet eri värillä. Laita vierekkäin. Palikat napsahtavat paikoilleen, kun 

tarttuminen on päällä. 

 

Seuraavaksi piirrä monta ellipsiä päällekkäin. Valitse kaikki aktiiviseksi ja ota komento: Polku | 

Yhdiste. Nosta raidoituksen päälle. Voit tästä valkeasta kehyksestä tehdä kopion  ja pienentää sen 

ja lisätä katkoviivan. 

 

 

Seuraavaksi nostelemme aikaisemmin tehdyt osat kortin päälle. 

 



 

 

 

 


