
Keh+R1  

MUGLAT 

 

-trikoohaalarit / paita ja housut samaa väriä (vihreä, sininen, punainen, oranssi, keltainen) 

-päähän sarvet (kaksi nutturaa sivulle, kolme pystylinjaan, yksi ponnari keskelle päätä, 

saparot, hiukset pystyyn..) 

 

 

R1 

 

METSÄNELÄIMET 

-Iida -orava (hallilta löytyy pussi, jossa on orava asuun housut+luistimenpäälliset) 

 

-Reea -bambi/valkohäntäpeura (hallilta löytyy pussi, jossa on peura asuun yläosa,alaosa, 

luistimenpäälliset) 

 

-Rebekka- näätä  

-musta paita+mustat trikoot 

-hallilta löytyy pussi, jossa häntä +luistimenpäälliset)  

-musta kypärämyssy (oma hankinta) 

-mustaan paitaan, valkoisesta kankaasta kaksi raitaa selkään (voi alkaa jo kypärämyssystä) 

-mustat korvat 

 

-Diana- kettu(hallilta löytyy pussi, jossa on kettu asu) 

 

-Jenny -siili( hallilta löytyy pussi, jossa on siilille yläosa, alaosa ja luistinpäälliset) 

-piikit tehdään itse ruskeasta langasta selkäpuolelle 

 

- Jessica - pupu (valkoiset legginsit, valkoinen pitkähihainen, tupsu, kypärämyssy, jossa 

korvat)  

-oma hankinta! 

 

 

 

R2 

LAHJAPAPERI 

-kilpailupuvut päällä +selkään viitta(kangas), joka on oman kilpailupuvun värinen  

-Kisakampaus 

-sukkahousut 

-meikkiä 

 

 

 

 

 

 

 

 



R2+Taitajat A 

KAKKUTARPEET 

 

-vehnäjauho 

-kananmuna 

-sokeri 

-vaniljasokeri 

-leivinjauhe 

-kerma 

-suklaa 

 

Valkoiseen paperiin piirtämällä (Jäähallilla on paperia) 

 



 
 

 

Taitajat A 

JOULUKORISTEET 

-oma kilpailupuku 

-kuusen koristeluun käytettävää nauhaa vartalon/kädet ympärille/hiuksiin 

-glitteriä hiuksiin/poskiin 

 

 

 

R3+R4+R5 

LAHJANARU 

-treenitrikoot, jossa kiertää värillinen liuska jalan ympärillä 

-musta pitkähihainen pusero, johon lisätään silkkinauhasta liuska kiertämään keskivartalon 

kautta vastakkaiseen käteen (vastakkainen: jalassa kiertävän liuskan vastakkainen puoli, 

diakonaalissa) Jäähallilta löytyy joitakin värejä tai sitten voi ostaa silkkinauhaa kaupasta.  

-hiuksiin silkkinauhaa 

-voimistelunauha (tulee seuralta)   

 

 

R6+R5 

JOULUN TAIKA 

-joulun punaiset helmat (tulee seuralta)  

-punainen toppi (jokaisen oma hankinta, mikäli ei löydy jo valmiiksi) 

-puoliponnari+punaiset huulet 

- mustat pikkarit/minishortsit 

 

 



 

Taitajat C 

KUUSET 

- mustat trikoot+ musta pitkähihainen paita (jokaisen oma hankinta) 

- Vihreät helmat+bolerot (tulevat seuralta) 

- Hiukset siistille niskaponnarille 

 

 

Taitajat C 

JOULURUUAT 

 

-mustat trikoot+musta pitkähihainen 

-punajuuri, porkkana-perunalaatikko, rosolli, kinkku..  

-limppu 

-jos ei löydy tällaiseen asuun mitään sopivaa → askarrellaan pahvilaatikot, jotka 

olkapäiden ympäriltä henkseleillä kiinni ( pahvilaatikossa voi lukea, glögi, 

maksalaatikko,perunalaatikko,porkkanalaatikko tms.)  

 
 

 

 

 

 

 

Taitajat B 



KYLÄLÄISET 

- flanellipaita (miehet) + housut(farkut/ väljät suorat housut) 

- mekot( naiset) + villaneule (ei lyhyitä hihoja)  

- lapset ( pipot, huivit, tumput), pojille: paksu poolo+ väljät housut, tytöille: 

hame/mekko+ neule 

 

Taitajat B 

HERKUT 

-karkki-asu / glögi “purkki” 

-pipari  

-joulutorttu  

 

(jokaisen oma hankinta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOOLOJEN ASUT: 

 

 

KYNTTELIKKÖ- Minja R5 

-Miran Lumiere housut ja luistinpäälliset  

-tukkaan valonauhaa 

 

 

KETTU- Meeri R6 

-oranssi kettu asu 

-häntä 

-nenä+viikset  

 

TUULI -Mona R6 

-oma kilpailupuku+sukkahousut 

-niskaan kevyt “viitta”  

 

 

PAKKANEN- Inksu (R6) 

- Ella hoitaa 

(body, helma, sifonkipläjäys)  

 

ENKELI-Nella R6  

-Idan vanha vaaleanpunainen kisapuku 

+ valkoiset/vaaleanpunaiset siivet 



 

VIIRU - Ella R6 

-vihreä raidalliset shortsit, joissa henkselit (oma hankinta) 

- kisasukkikset 

- viikset+kulmakarvat +pun huulet 

- korvat (2 nutturaa)  

-häntä (seuralta voi löytyä erilaisia häntiä, jonka voi itse kiinnittää) 

 

TÄHDENLENTO- Alisa R6 

- kilpailusukkahousut 

- Oranssi/keltainen (Nellan kisapuku) 

- liehukkeeksi helmaan keltainen/oranssi pidennys helmaan (seuralta) 

- Ponnari; kiharat  

- Meikkiä 

 

ROUVA ANTTONEN-Aada R4 

- tpaita 

- Kellohame 

- Bolero 

- Essu 

- Lettikampaus+ meikkiä 

 

KOSONEN- Anni R6 

- beige pitkähihainen napeilla 

- Baskeri  

- Hiukset baskerin alle letille 

- Ruskeat housut 

- ”Kumisaapas luistinsuojat” 

 

 

PESONEN-Nea R6 

- vaaleansininen neule 

- Ruskea liivi 

- Harmaat löysät housut 

- Ruskeat saappaanpäälliset 

- Sinapin keltainen/ruskea hattu (seuralta) 

 

 

JOULUTÄHTI- Inka R3 

-kilpailusukkikset (omat)  

-musta body/uikkari (oma hankinta) 

-kultainen/keltainen tyllihame (tähden muotoon)-Sue hoitaa! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LUMIMYRSKY-R3+4+5+6 

-kisasukkikset 

- vaaleat helmat (seuralta löytyy) 

-valkoinen pitkähihainen (oma hankinta) 

-valkoiset shortsit/pikkarit helman alle (oma hankinta) 

 

 

KANAT- R3+R4+R5 

-kisasukkikset 

-valkoiset shortsit/valkoinen body 

-valkoinen pitkähihainen 

-valkoinen kypärämyssy (oma hankinta) 

-punainen irokeesi (oma hankinta) 

-otsalle keltainen nokka (oma hankinta) 

-punainen heltta leukaan (oma hankinta) 

-seuralta tulee röyhelö helma pyrstöksi! 

 

 

TÄHTITAIVAS (R6) 

-mustat trikoot +musta pitkähihainen 

-seuralta tummansiniset helmat, joissa kimaltavia tähtiä 

-valonauhaa vartalon ympärille (oma hankinta) 

 

 

KANANMUNAT- Keh 

-valkoiset trikoot+pitkähihaiset paidat (oma hankinta) 

-valkoinen kypärämyssy (oma hankinta) 

-kartionmallinen valkoinen pussi ( hihaton+kiristys pepun alle) oma hankinta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


