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Tarvikkeet:
- metallitölkki (mielummin isompi kuin
  no rmaali hernekeitto tölkki)
- spriiliukoinen tussi
- vasara, puukko, metallileikkurit tai 
   sähkökäyttöinen monitoimityökalu
- purkinavaaja (joka leikkaa siistin reunan)
- pihdit
- BONUS: rautalankaa

Aloitetaan piirtämallä
kanteen piirakkakuvio.

Merkkaa kannen ”piirakkaan” kohd at, jo tka
leikataan auki ilma-aukoiksi. Myös keskelle
tulee aukko.

Voit leikata auko t joko puukon tai taltan ja
vasaran avulla tai sähköisellä monitoimityö.
kalulla.

Paina muodostuneet kielet
oalaspäin n. 45  kulmaan.

o
45

Jos  purkissa ei ole ”renkaita”, piirretään
tuen avulla alareunaan tussilla viiva.

Tuki auttaa tekemään 
viivasta helposti tasaisen.
Jos purkissa on ”renkaat”, 
eli uurteet ympäriin sä, 
void aan niitä käyttää eikä
apuviivaa tarvitse piirtää.

Ylhäältä
katso ttuna

Piirretään keittimeen sytytysaukko sekä
tulialustan tuet. Purkin kylkeen, etu-
puolelle tulee apuviivalle tai uurteelle
       -kuvio ja kolmeen muuhun
kylkeen        -kuvio t.
Katko viiva esittää
apuviivaa tai uurretta,
jo ten huomaa, että sytytysaukko tulee
apuviivan yläpuolelle ja tulialustan tuet
viivan sekä ylä- että alapuolelle.

Irro ta pohjakappale
purkinavaajalla
mahdollisimman siististi.

Paina alaspäin osoittavat
tulialustan tukikolmio t
purkin sisään niin, että
ne o vat sisäpuolella
vaakasuo rassa.
Älä koske vielä ylöspäin
osoittaviin kumiin.

Irtileikattu pohjakappale
tulee näid en kulmien
päälle myöhemmin.

Paina tulipesän aukon keskimmäinen
kieleke purkin ulkoapäin sisäänpäin niin,
että se on sisäpuolella vaakasuo rassa.

Älä koske vielä ulmpiin kielekkeisiin.

apuviiva
tai

uurros

apuviiva
tai

uurros
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Aseta pohjakappale tölkin sisään
sytytysaukon kielekkeen sekä
tulipohjan tukikolmioid en varaan.

Taita loput kielekkeet ja kolmio t
pohjan päälle niin, että se on
tukevasti paikoillaan.

Leikkaa tölkin alareunaan kolmion mallisia ilma-aukkoja.
Voit tehdä ilma-aukkoja myös tölkin yläreunaan.
Yläreunan ilma-aukkoja tarvitaan varsinkin jos
keittimen päälle laitetaan keittoastia. Yläreunan
ilma-auko t varmistavat silloin riittävän ilman
kierron keittimessä eikä tuli pääse sammumaan.

Muista sytyttää keitin palamattomalla alustalla
(aina ulkona) ja huolehdi, että olet varautunut
myös sammutustöihin! Käytä keittimessä tarpeeksi
pientä risua ja keppiä polttoaineena.

Keitin on nyt valmis!

BONUSTEHTÄVÄ

Tölkki ei ole ko vin varma tai tukeva alusta esimerkiksi kattilalle tai paistinpannulle.
Bonustehtävänä on tehdä astiatuki keittimeen.

Taittele rautalangasta tuki ja po raa tölkin kylkeen reiät sen kiinnittämiseen.
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