
    TARVIKKEET• kaarnaa tai puun pala• puukeppi 
• kangasta 20 x 30 cm• pala koristenauhaa• juutti- tai puuvillanarua•• kuumaliimaa ja sakset• puukko ja porakone

K aarnaveneet VENEEN RUNKO
Veneen rungoksi sopii paksuhko kaarnan tai puun pala. Paloja kannattaa varata useampi siltä 
varalta, että se työstäessä halkeaa. Aseta puunpala pöydälle ja katso millaiseen asentoon se 
asettuu. Rungon olisi hyvä olla suhteellisen tasapainossa, ei kallellaan kummallekaan sivulle 
ja keula samalla tasolla tai hiukan ylempänä kuin perä. Vuole puukolla pala toivottuun asen-
toon. Karkea ja suurpiirteinen muoto sopii puuveneille. 

MASTO
Mastoksi riittää max. 1 cm paksuinen oksa. Oksan tulee olla mahdollisimman kuiva tai se kuiv-
uessaan saattaa kääntyä kaarelle, jolloin se kiristää tai löysää purjetta. Oksan pituus on 1-2 cm 
pidempi kuin veneen pituus. Kuvan mallivene on 22 cm perästä keulaan ja maston pituus 24 cm. 
Mittaa oksan paksuus tyvestä ja poraa sille sopiva reikä keskelle venettä. Liimaa masto pai-
kalleen kuumaliimalla. 

PURJE & VIIRI
Solmi juutti- tai puuvillanaru keskeltä mastoon ja liimaa toinen narun pää keulan ja toinen 
perän alle. Leikkaa ensin paperista purjeen kokoinen kolmio kaavaksi. Tarkista, että kaava yltää 
reilusti maston ja juuttinarun päälle. Purjekankaaksi sopii oikeastaan mikä tahansa kangas, 
vaikka vanha paitapusero. Leikkaa purjekangas kaavan mukaan. Harkkosaksilla leikatessa ei 
purjeen reunoja tarvitse huolitella. Tekstiilitussilla voit kirjoittaa tai kuvioida purjeita haluamalla-
si tapaa tai ommella vaikka pitsiä sen reunaan. Liimaa purje kuumaliimalla koko pituudelta 
mastoon ja toisesta reunasta muutamalla liimatipalla juuttinaruun. 
Liimaa mastoon pala koristenauhaa lipuksi. Puuvillanarusta voit kieputtaa veneen kannelle 
pienen köysisomisteen.

SISUSTUKSEEN TAI LEIKKIIN
Sisustukseen tehdyissä veneissä ei ole köliä, jotta ne voi laittaa hyllylle. Jos haluat oikeasti uittaa 
veneitä vedessä, ne tarvitsevat kölin. Vuole köliksi kolmion mallinen ohut puun pala. Vuole 
veneen perälle, pohjaan kölille pieni vako ja liimaa köli vakoon.  

Kun yhdistetään luonnossa liikkuminen ja askartelu, on mate-
riaalien etsiminen kuin aarteenmetsästystä. Sisustuksessa 
kaarna- veneet ilahduttavat mukavilla kesämuistoilla ympäri 
vuoden.

nyt askarrellaan
H iiohoi!


