
 

 

 JOULUSEIMI 
Ohjeet: Raija Pajuniemi, Marja-Liisa ja Kalle-Pekka Laine 

Kuvat: Raija Pajuniemi 
 
 
Jouluseimi on osa monen kodin jouluperinnettä. Tässä mallissa Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi on asetettu 
kotoisesti puiseen talliin, jonne paimenet lampaineen ovat tulleet kumartamaan lasta. Tallin puut on otettu 
pihalla harmaantuneesta trukinlavasta. Hahmot ovat kevyitä, joten ne kannattaa kiinnittää liimalla 
asetelmaan. Mallia saa vapaasti muunnella ja kehitellä eteenpäin. Miten olisi seurakunnan seimitalkoot? Tai 
etätalkoot, joissa jokainen ottaa yhden osan kokonaisuudesta tehtäväkseen? Seimiä voisi olla myytävänä 
Kauneimpien Joululaulujen yhteydessä noin 25 € hintaan. Tuoton voi ohjata Lähetysseuran joulukeräyksen 
kautta maailman lapsille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARVIKKEET: 

Seimihahmot: 4 munakennosta leikattua kartiota (korkeus noin 7 cm), rautalankaa, ruskeat sukkahousut, 

kangastilkkuja, 4 massapalloa (2 cm halkaisija) ja 1 massapallo (1 cm halkaisija), valkoista ja mustaa 

huovutusvillaa, naruja vöiksi, tulitikkulaatikko, ompelulankaa, neula, huovutusneula, sakset, ja 

askarteluliimaa. 

Talli: lautaa, ruuveja ja väännin tai nauloja ja vasara sekä tarvittaessa musta peiteväri (tai muu 

vesiliukoinen väri) ja pensseli vaalean puun harmaannuttamiseen. 



 

Tee näin:  

Talli  

Tallin osat ja mitat sentteinä on merkitty oheiseen 

kaavioon (ei mittakaavassa). 

  - Sahaa osat mittojen mukaan ja    
     ruuvaa/naulaa ne paikoilleen 
  - tee lattia kiinnittämällä kaksi lautaa (10 x   

     27 cm) kahden puuriman (n. 4 x 15 cm) päälle. 

  - kiinnitä päädyt, takaseinä ja katto 

  - halutessasi voit harmaannuttaa vaalean     

    puun vesiliukoisella värillä. 

 

Neljä seimihahmoa  

  - tee kädet noin 13 cm   

     rautalangasta, taivuta päät silmukoiksi,   

     liimaa villaa ja päällystä sukalla. 

  - liimaa pää sukan palalla kiinni vartaloon 

  - leikkaa puku kaavan avulla, harsi   

     hihasaumat nurjalta ja liimaa pitkät sivut   

     yhteen.  

  - liimaa huivi päähän ja muotoile tarvittaessa  

     muutamalla ompeleella. 

 

Marian vaatteissa sininen kuvaa uskollisuutta ja 

Kristusta, valkoinen puhtautta ja punainen rakkautta. 

  - leikkaa huivi noin 15 x 15 cm, taita kaksin   

     kerroin.  

 

Joosefin puvussa käytetään usein keltaista väriä 

kuvaamaan viisautta, uskoa ja Pyhää Henkeä. 

Viitta voi olla ruskea tai luumunpunainen. 

  - leikkaa 4 x 16 cm huivi, taita kaksin kerroin ja 

kiinnitä naruvyöllä kaavun päälle. 

  - päähän neliöhuivi 7 x 7 cm 

 

Jeesus-lapsi: kiedo 1 cm massapallo sukanpalan sisään 

ja kapaloi valkoisella kankaalla. Päällystä 

tulitikkulaatikko juuttikankaalla seimeksi. 

Lampaat on huovutettu rautalangasta muotoillun 

kehikon päälle. 


