TeksTi ja kuvaT tiinaSmoKo / RaiJa manninen

Kapselijoulua

Tämän joulun pölytön ja karisematon koriste on
pölykapselista duunattu koriste seinälle, pöydälle, oveen…

A

utoilun alkuajoilla, kun sekä
tiet että renkaat olivat huonoja, renkaita jouduttiin vaihtamaan usein – ja ne saattoivat olla vain yhdellä mutterilla kiinni! Pölykapseli suojasi mutteria hiekalta, pölyltä ja kuralta, jotta sen sai auki ilman
harjaamista tai pesemistä. Pölykapselien tarkoitus onkin ollut suojata muttereita, pyörännapaa ja jarruja epäpuhtauksilta. Pölykapselit myös estävät lumen kiinnittymisen vanteisiin, jolloin
renkaiden tasapaino säilyy paremmin.
Joidenkin mielestä nykyisten muovisten pölykapselien oikeampi nimi olisi
koristekapseli.
Kesän alussa, kun Pokemon go
-mobiilipeli oli kuumimmillaan, minul-

64

Ta i T o 2016 # 6

la oli menossa oma Pölykapseli go.
Etsiskelin autoillen pölykapseleita teiden varsilta ja myös Facebookin kautta. Useimmiten pölykapselit olivat liikenneympyröissä ja moottoriteiden
liittymissä, joista niitä on vaikea noutaa vaarantamatta liikennettä ja omaa
henkeä. Suurin osa löydetyistä yksilöistä oli rikki – eiväthän ne muuten
olisi pudonneetkaan vauhdista. Mutta
ehjiäkin löytyi pari tusinaa!
Pölykapselit ovat nimensä mukaisesti pölyisiä ja rasvaisia. Parhaiten ne
saa puhtaaksi liottamalla niitä ensin
voimakkaassa pesunainevedessä ja
hankaamalla niitä sitten astianpesuharjalla ja karhunkielellä.
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Tarvikkeet: pölykapseli, posliini-

Tarvikkeet: pölykapseli, pitsiliina,

astian kansi, helmikaulanauha,
spraymaalia, kärkipihdit, porakone,
rautalankaa ja siimaa.
Spraymaalaa pölykapseli valkoiseksi. Kun maali on kuivunut, poraa pienet reiät aukkojen ylä- ja alareunoihin. Katkaise seitsemän rautalankaa,
jotka ovat reilusti aukkojen pituisia.
Tee jokaisen rautalangan päähän silmukka, jotta helmet eivät karkaile
pujotellessa. Pujota kuhunkin rautalankaan riittävä määrä helmiä. Pujota
rautalangan toinen pää pölykapseliin
tehdyn reiän läpi ja tee takapuolelle
rautalangasta silmukoita, jotta helminauha kiinnittyy pölykapseliin. Avaa
silmukka rautalangan toisesta päästä ja pujota sekin reiästä, kiristä ja tee
taas tukevat silmukat, jotta helminauha asettuu paikoilleen.
Aseta posliinikansi paikoilleen ja
pujottele siimalla siten, että kierrät
välillä nupin ympäri ja välillä aukkojen reunojen ali. Solmi siiman päät
tukevasti yhteen. •

spraymaalia, rautalankaa, muovieläimiä, nappi, rautalankaa, porakone ja
siimaa.
Spraymaalaa pölykapseli harmaaksi. Kun maali on kuivunut, poraa pienet reiät aukkojen yläreunoihin. Kiinnitä pitsiliina paikoilleen pujottamalla rautalanka pitsiliinan kulmasta ja
poratusta reiästä ja toinen pää aukon
reunan yli, kierrä rautalangan päät
toistensa ympäri pölykapselin nurjalla puolella. Poraa pitsiliinan keskelle kaksi reikää ja kiinnitä nappi paikalleen langalla tai rautalangalla. Napin keskelle voit laittaa pienen kilikellon, jonka alla herkullinen jouluateria odottaa.
Valitse lelukopasta ruokailijat koloihinsa joko värin tai lajin mukaan.
Jos laitat teoksen seinälle, voi olla
että ruokailijat vaativat kiinnittämistä joko liimalla tai rautalangalla. Toisaalta tämä voi olla pöydällä leikittävänä, jolloin istumajärjestystä voi
vaihdella mielialan mukaan. •

TerveTuloa joulu
Tarvikkeet: pölykapseli, cd-levy, lelupossu, liimaa, siimaa.
Jotkin pölykapselit ovat todella
kauniita ja eleettömiä ihan vain sellaisinaan. Jos kapselin pinta ei ole
kulunut, sitä ei tarvitse. Tee tällaisesta yksilöstä yksinkertainen ja suoraan
asiaan menevä ovikranssi, joka ei varise ja joka kestää myös vesisateen.
Liimaa PVA-liimalla kapselin keskelle
cd-levy antamaan säihkettä, voit toki jättää sen myös pois. Kiinnitä possu siimalla tai liimalla kiinni alustaan
ja ripusta mielipiteitä jakava kranssi
oveesi. •

Lehdessä olevia ohjeita ja malleja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. TAiTO-lehti ei korvaa taloudellisesti TaiTo 2 0 1 6 # 6
ohjeissa mahdollisesti olevien paino- tai muiden virheiden aiheuttamia vahinkoja.
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