
Punontakurssi Kirstunkammarilla 4-5.2.2023 

 

Mitä mukaasi tarvitset: 

- Mielellään pestyjä kahvipusseja (älä aukaise takasaumaa) tai jos ei ole 

pestyinä vanha sukka tai joku riepu, millä voit pyyhkäistä pesemättömiä 

pusseja 

- tapetteja, pakkausnauhoja, aikakauslehtiä yms. joista kenties haluaisit 

jotain punoa. Ota mukaan ja katsotaan voiko sitä punoa 

- Jos punot esim. lehdestä tms hauraasta materiaalista, niin ota kirkasta 

pakkausteippiä lev. 5 cm. katso että se on hyvänlaatuista, eli aukeaa 

tasaisesti kun sitä vetää rullasta  

- muistiinpanovälineet 

- sakset, leikkuri tai mattopuukko tai pyöröleikkuri tai paperileikkuri ja 

leikkuualusta jos on leikkuri tai mattopuukko 

- mittanauha, viivotin 

- vanha etukortti /taittoluu/ tupperin sitruskuorija /jää skraappa /tylppä 

veitsi tms. jokin näistä taittamisen apuvälineeksi 

- Pyykkipoikia,  wonder clipsejä, pienoispuristimia tai paperipuristimia, 

joitain näistä. Ei sellaisia, joissa on sahanteräreuna tms. kiinnipitoa 

parantamaan. Puristimien reunan pitäisi olla sileä. Tarvitset niitä n 20 -40 

kpl riippuen työstä Paperipuristimia on edullisesti Tigerissa. Puristimen ei 

tarvitse olla kovin iso, mutta ei ihan pieninkään. Hyvä koko on sellainen 

jonka leukojen lev. on n. 2 cm 

- maalarinteippiä jonka leveys on pari senttiä 

- grillitikkuja 

- lahjanarua tai venymätöntä puuvillalankaa ompeluun 

- tylppäkärkinen neula. Suht´ pitkä ja silmä n. parsinneulan silmän kokoinen. 

Ed. olevan langan/narun ompeluun sopiva. 

 

 

 

 



Lisäksi saatat tarvita 

- vanhoja etukortteja, pelikortteja 

- liimaa 

- reppunauhaa ja anorakin nyöriä 

- sytkäriä, ed päiden sulatukseen. 

-  vasaraa, pihtejä. rei ´íttäjää, kolvi, vedenpitävää tussia, laukun sankoja, 

vetoketjuja jotka ovat mahd. leveitä ja tukevia. 

- sisarniittejä 

 

Vetäjällä ja Kirstunkammarilta löytyy kahvipusseja ja vetäjällä on mukana 

myös jos ei itselläsi ole kerättynä.  

Jos tarvikeluettelossa on jotain mitä sinulla ei ole, älä sitä vielä hommaa. 

Katsotaan ensin mitä tarvitset seuraaviin tapaamisiin, jos kiinnostusta 

riittää. Puhutaan lisää kustakin tarvikkeista mitkä mietityttää mihin niitä 

tarvitaan. 

 

Tervetuloa mukaan, pidetään hauska viikonloppu kierrätysmateriaalien 

parissa 

 

Kurssin hinta on Kapiokirstun jäsenille 10e/pv, tai molemmat päivät 

yhteensä 15e. Ulkopuoliset + 25 e. Omat eväät mukaan.  Voit myös 

ruokailla vaikka kenties naapurista ostetulla hyvällä pita -leivällä tai 

pizzalla.  Aamu- ja iltapäiväkahvit tarjottavien kera 5e/pv. Jäseneksi voit 

liittyä myös kurssilla. voit myös ilmoittautua netissä 

www.kapiokirstu/kurssit 

 

Älä emmi, soita jos joku asia ihmetyttää.  

Anneli 040-8476379 


