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KÄSITYÖ KUNTOUTTAA! -HANKE
Käsityö kuntouttaa! -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke (TL 5)
kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen kädentaitojen ja luontolähtöisten menetelmien näkökulmista. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja kädentaitojen ja luontolähtöisten kädentaitojen kuntouttavaan työtoimintaan sekä erilaisia kädentaitoihin ja luontolähtöisiin menetelmiin perustuvia työkaluja kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnettäväksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, jotka ovat kehittämistoiminnan keskiössä. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajat, joille
järjestetään aiheesta koulutusta vuoden 2022 keväällä. Hankkeen toteuttajana toimii Taito Lappi
ry, ja pääasiallisena touhuajana hankkeessa on Kunto Peukku –ohjaaja Merja Timonen.

ALKUSANAT
Käsityö-toimintakortit on yksi Käsityö kuntouttaa! -hankkeen tuotoksista. Ne ovat tarkoitettu kädentaitojen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tueksi käsitöiden ohjaamiseen, mutta niiden
avulla kuntouttavan työtoiminnan asiakas voi toteuttaa käsityön myös itsekseen. Toimintakorteissa on 24 erilaista käsityötä, joista 16 käsityötä on toteutettu pehmeistä materiaaleista ja 8 käsityötä kovista materiaaleista. Jokaisen käsityöohjeen alussa on pieni alustus käsityöhön ja sen teemaan.
Käsityö-toimintakortit on suunniteltu käytettäväksi Helmikorttien kanssa, mutta niitä voi käyttää
myös ilman perehtymistä Helmikortteihin. Helmikortit on LUmOaVA-hankkeessa kehitetty visuaalinen työkalu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Perusta menetelmälle on Työterveyslaitoksen Kykyviisarissa. Käsityö-toimintakortit on jaettu kahdeksaan eri teemakokonaisuuteen Helmikorttien tavoin. Käsityöt ja niihin liittyvä alustus on suunniteltu tukemaan näitä osa-alueita.
Käsityöohjeen alustus ohjaa pohtimaan kutakin teemakokonaisuutta ja auttaa kiinnittämään huomiota kyseisen teeman aiheeseen. Ohjaajan tehtävänä on tukea käsityön tekijää käsittelemään
kyseistä osa-aluetta käsityön keinoin. Luova toiminta, kuten
käsityö, auttaa sanoittamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia.
Lisätietoa Helmikorteista: LUmOaVA-hanke

Toivotan iloisia ja innostavia hetkiä käsityön parissa
kaikille lukijoille!
Merja Timonen eli Memmu
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INFOALUE
Infoalue sisältää tiedot käsityön taitotasosta ja siitä
mihin helmikorttien osa-alueeseen käsityö kuuluu.
Lisäksi näet tässä arvion käsityön tekemiseen kuluvasta ajasta ja arvioidut kustannukset henkilöä kohden. Infoalueen väri kertoo, onko käsityössä kyse kovista vai pehmeistä materiaaleista. Merkkien selitykset ovat sivun alalaidassa.

TOIMINTAKORTTIEN TULKINTAOHJE
Helmikorttien osa-alue

Tässä on lyhyt alustus käsityöhön: mihin Helmikorttien
osa-alueeseen tämä liittyy ja mitä tämän käsityön tekemisen aikana voi pohtia.
Koko
Tarvikkeet
Työvälineet

Tässä kohtaa kerrotaan valmiin käsityön
koko sekä käsityön tekemiseen tarvittavat materiaalit ja työvälineet.

KUSTANNUKSET
Kustannukset kattavat vain materiaalit, ei esimerkiksi työvälineitä.
0 - 5 € / hlö =
5 - 10 € / hlö =
> 10 € / hlö =

Alkuvalmistelut:

Alkuvalmisteluissa kerrotaan mitä sinun pitää huomioida
tai mitä pitää tehdä ennen varsinaista käsityön tekemisen
aloittamista.

Tässä kohtaa on mallikuva
valmistettavasta käsityöstä.

Työohjeet:

Työohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta miten käsityö toteutetaan. Tekstin vieressä voi olla kuvia
työvaiheista.

Ohjaajalle:

Tässä kohdassa on vinkkejä ohjaajalle käsityön tekemiseen. Vinkit voivat sisältää muun muassa
vaihtoehtoisia tapoja toteutukselle, lisätietoja materiaalien hankinnasta jne.

Omat muistiinpanot:

Tähän kohtaan voi kirjoittaa omia muistiinpanoja, jotka auttavat käsityön ohjaamisessa.

MERKKIEN SELITYKSET
INFOALUEEN VÄRI

HELMIKORTTIEN OSA-ALUEET

TAITOTASOT
Aloittelija Ohje on
helppo ja sopii kaikille
taitotasosta riippumatta.
Osaaja Ohje on jo
hivenen vaikeampi ja
vaatii keskittymistä.
Taitaja Ohje on haastava ja se sisältää esimerkiksi erikoistekniikoita.
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KUVITETTU RAKKAUS –SISUSTUSTAULU
Hyvinvointi
Hyvinvointi on hyvää elämää. Mitkä asiat elämässäsi tuovat sinulle hyvinvointia? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
Valitse tai ota valokuva sinulle hyvinvointia tuovasta asiasta ja
tee siitä sisustustaulu tai lämpömittari muistuttamaan tärkeistä
asioista tai hetkistä elämässäsi.
Koko
Materiaalit

Lisäksi

20 X 25 cm
Koivuvaneria (vahvuus 6 mm), kuvansiirtoainetta
puulle, spraylakkaa tai Decoupage-lakkaa,
taulukoukku tai narua riiputuslenkkiä varten ja
lämpömittari.
Maalarinteippiä, suojamuovia, talouspaperia,
superlon-palasia, polttokolvi, vasara ja liimaa
(puu/metalli).

Alkuvalmistelut:
Noudata kuvansiirtoaineen ohjetta! Useimmat kuvansiirtoaineet toimivat parhaiten lasertulostimella tulostettujen kuvien kanssa. Kuva voi olla värillinen tai mustavalkoinen. HUOM! Jos haluat kuvan samoin päin kuin
alkuperäinen, se pitää skannata tietokoneelle ja tulostaa peilikuvana! Kuvan on hyvä ”tekeytyä” vähintään
vuorokausi ennen työskentelyä.

Työohjeet:
1.

Suojaa pöytä muovilla ennen työn aloittamista. Sahaa vanerista 20 x 25
cm pala taulua/lämpömittaria varten.

2.

Leikkaa tulostettu valokuva ääriviivoja myöten ja aseta se keskelle vanerilevyä. Teippaa tarkoin kuvan ulkopuolelle jäävä osa vanerilevystä
maalarinteipillä. Maalarinteippi kerää ylipursuvan kuvansiirtoaineen ja
estää vanerilevyä sotkeutumasta.

3.

Leikkaa superlonista noin senttimetrin vahvuinen levy siveltimeksi, jolla
levität kuvansiirtoaineen kuvan päälle.

4.

Aseta kuva oikeinpäin muovin päälle. Levitä kuvansiirtoainetta superlonpalalla noin 1-2 mm paksuinen kerros. Älä laita liian paksua kerrosta.
Laita sitten kuva maalarinteipillä rajattuun paikkaan kuvapuoli alaspäin.

5.

Laita kuvan päälle talouspaperipala ja pyöritä esimerkiksi pulloa tai kaulinta kuvan päällä edestakaisin hitaasti ja kevyesti. Älä paina. Ylimääräinen aine pursuaa nyt maalarinteipin päälle, josta voit pyyhkiä sen pois.
Kun ainetta ei enää pursua, painele kuvan reunat vielä sormenpäillä varovasti kunnolla kiinni. Älä hiero, jotta kuva ei repeydy!

6.

Irrota maalarinteipit ja jätä työ kuivumaan vähintään 48 tunniksi.
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7.

Käytä superlonpalaa tai sormia ja kostuta vedellä paperin pinta. Anna
imeytyä pari minuuttia, kunnes kuva kuultaa läpi.

8.

Ala sitten poistamaan paperia lähes kuivaksi puserretulla superlonpalalla pyörivin liikkein aloittaen keskeltä.

9.

Kun kaikki paperi on poistettu, anna työn kuivua tunnin ajan. Jos kuva
on vielä utuinen, kaikki paperi ei ole lähtenyt. Irrota loput paperista
kostealla sienellä hankaamalla. Kuvaa ei tarvitse kastella enää uudelleen. Anna työn vielä kuivua ennen kuin alat koristelemaan vaneria
polttokolvilla.

10. Koristele kuvan ympärillä oleva vanerilevy haluamallasi tavalla polttokolvia käyttäen. Voit jatkaa kuvaa tai tehdä kuvalle kehyksen. Jos teet
taulusta lämpömittarin, muista jättää lämpömittarille paikka. Muista
työturvallisuus polttokolvia käytettäessä!

11. Hio lopuksi vanerilevyn terävät reunat pyöreämmiksi. Suojaa työn pinta lakkaamalla se joko spraylakalla tai decoupage-lakalla.
HUOM! Huolehdi ilmanvaihdosta lakan kanssa työskennellessä!
12. Kiinnitä lopuksi taulun taakse ripustuslenkki juuttinarusta niittipyssyllä
tai liimaamalla taulukoukku puulle ja metallille sopivalla liimalla.
HUOM! Varmista, etteivät niittipyssyn niitit ole liian pitkiä ja mene vanerista läpi.

Ohjaajalle:
Huomioi, että työn tekemiseen itsessään ei mene kovin kauaa, mutta työn pitää kuivua välillä jopa kaksi
päivää. Työ sopii hyvin useammalla kerralla työstettäväksi muiden töiden ohessa.
Vanerilevyn sijaan voi käyttää esimerkiksi lehtipuusta sahattua puukiekkoa. Lisäksi polttokolvin sijaan voi
käyttää kohovärejä kuviointiin, jos polttokolvin käyttäminen tuntuu haasteelliselta.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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VOIMAUTTAVA SISUSTUSTYYNY
Hyvinvointi
Oma kokemus hyvinvoinnista on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Joskus kaipaamme voimauttavia lauseita vahvistamaan omaa jaksamista ja hyvinvointia.
Mikä on sinun voimalauseesi? Paina voimalauseesi huopakankaalle ja tee siitä sisustustyyny muistuttamaan heikollakin hetkellä
kuinka vahva oikeasti olet.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

50 x 50 cm (tai valinnan mukaan)
Green Craft –kierrätyshuopaa, kangasväriä
(peittovalkoinen), pitsiä, koristenauhoja,
nappeja jne., vetoketju n. 35 cm
Piirtoheitinkalvoja, sakset, superlonpala ja
ompelukone

Alkuvalmistelut:
Leikkaa Green Craft –kierrätyshuovasta kaksi 50 x 50 cm palasta. Kirjoita oma voimalauseesi tietokoneella
ja tulosta se A4-kokoisena piirtoheitinkalvolle. Käytä askarteluveistä tehdäksesi tekstistä sapluunan.
HUOM! Jätä pienet viillot leikkaamatta sellaisista kirjaimista, mihin jää keskelle aukko, kuten A, D ja O
kirjaimista.

Työohjeet:
1.

Suojaa pöytä muovilla ennen kankaanpainannan aloittamista.

2.

Aseta piirtoheitinkalvosta tehty sapluuna kierrätyshuovalle ja kiinnitä
se maalarinteipillä huopaan, jotta se ei liiku painamisen aikana. Sekoita
kankaanpainoväri huolellisesti ennen painamisen aloittamista.

3.

Ota kankaanpainoväriä laakeaan astiaan, josta sitä on helppo ottaa superlonpalalla. Sekoita väri huolellisesti ja testaa väriä pienelle huopatilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista.

HUOM! Peittovalkoinen väri erottuu parhaiten Green Craft –
kierrätyshuovasta, mutta voit käyttää myös muuta väriä halutessasi.
4.

Ota pieni määrä kankaanpainoväriä superlonpalaan ja painele sillä sapluunan päältä varovasti. Kierrätyshuopa imee aika paljon väriä, joten
voit joutua lisäämään väriä samaan kohtaan.

5.

Käy huolellisesti läpi koko sabluuna. Varo käyttämästä liikaa väriä tai
painamasta liikaa, jotta väri ei leviä sapluunan alle.

6.

Poista maalarinteipit ja sapluuna varovasti, jotta väri ei leviä. Anna
värin kuivua rauhassa. Kiinnitä painoväri silittämällä työn oikealta puolelta leivinpaperin läpi enintään 150°C lämpötilassa.
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7.

Odottaessasi kankaanpainovärin kuivumista voit ommella tyynyn taustakappaleeseen vetoketjun.

8.

Merkitse tyynyn taustakappaleen alalaitaan vetoketjun mittainen viiva
5 cm takakappaleen alalaidasta. Varmista, että viiva on keskellä huopaa. Leikkaa vetoketjun aukko mattoveitsen ja viivaimen avulla viivaa
pitkin. HUOM! Älä leikkaa liian pitkää aukkoa!

9.

Aseta vetoketju aukon kohdalle nurjalle puolelle ja kiinnitä se nuppineuloilla työn oikealta puolelta. Varmista, että vetoketjun hampaat
ovat aukon keskikohdassa.

10. Ompele vetoketju kiinni noin 7 mm etäisyydellä vetoketjun aukon reunasta. Käytä pitkää tikkiä (3-4 mm) ja ompele vetoketjun ympäri suorakaiteen mallisesti. Vetoketjun päässä laske neula, käännä työtä
90 °, ompele vetoketjun pääty, käännä taas 90° ja ompele vetoketjun
toinen laita. Ompele lopuksi vielä vetoketjun toinen pääty.
11. Varmista, että vetoketju on kiinnittynyt kunnolla joka reunasta.
HUOM! Vetoketjun vetimen kohdan ompelu: Pysäytä ennen vedintä, laita
ompelukoneen neula alas, nosta paininjalka ylös ja vedä vedin paininjalan
ohi. Laske paininjalka alas ja jatka ompelua. Tällöin vetimen kohdalle ei
tule mutkaa ompeleeseen.
12. Ompele seuraavaksi koristeet kiinni etukappaleeseen. Voit käyttää erilaisia pitsejä, koristenauhoja ja nappeja tai kirjoa kankaaseen kuvioita
villa– tai puuvillalangalla.
13. Ompele lopuksi sivusaumat. Laita nurjat puolet vastakkain ja tikkaa
noin 1 cm saumanvaralla reunasta.
14. Laita tyynyn sisälle sisustyyny, joka vastaa tyynyn kokoa.

Ohjaajalle:
Tyynyn voi koristella myös kirjomalla tai siihen voi painaa tekstin lisäksi myös kuvioita. Myös kuvioita ja
tekstiä voi korostaa kirjontapistoilla.
Vetoketjua ommellessa sen voi ensin harsia huolellisesti paikoilleen ennen ompelua. Nuppineulojen sijaan
voi käyttää myös kiinnitysklipsejä tai pyykkipoikia.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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ELÄMÄNI RÄSYMATTO
Hyvinvointi
Kuuntele Youtubesta Ragni Malmstenin Riepumatto-laulu. Mieti,
millä väreillä sinä tekisit oman elämäsi näköisen räsymaton?
Laulun sanoin : ”Jos nuo tummat raidat ottaisimme pois, ei noin
kirkkaita nuo vaaleatkaan ois. Huomaahan sen tämän tästä, ett'
on elo värikästä. Kuinka riepumatto muuta olla vois.”
Elämään kuuluvat sekä tummat että kirkkaat värit. Väritä itsellesi sinun elämäsi näköinen räsymatto ja kudo se sitten kangaspuilla valmiiksi. Millaista tarinaa sinun elämäsi räsymatto kertoo?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

oman valinnan mukaan
Vanhoja lakanoita, pussilakanoita, verhoja,
vaatteita tms.
Sakset räsyjen leikkaamiseen,
kangaspuut ja kudontavälineet

Alkuvalmistelut:
Jokainen suunnittelee ensin omanlaisensa raidallisen räsymaton liitteessä 1 olevan kuvan avulla. Värien
mukaisia räsyjä voidaan etsiä omista kaapeista, kirpputoreilta tai vaikka Facebookin roskalavoilta. Räsyä
tarvitaan noin 2 kg / neliö. Liitteessä on myös kaava kuteen menekin laskemiseen.

Työohjeet:
Räsyjen leikkaaminen
Räsykuteen leveys riippuu leikattavasta materiaalista. Lakanat
ja pussilakanat kannattaa leikata aina pituussuunnassa, jotta
valmis kude on mahdollisimman pitkää. Myös vaatteita ja muita
tekstiilejä voi leikata kuteeksi.
Hyvä lakanakankaasta leikatun kuteen leveys on noin 2,5 cm.
Mitä paksumpi kangas on, sitä kapeampaa kudetta siitä kannattaa leikata ja päin vastoin.
Lakanat voivat olla keskeltä kuluneempia kuin reunoilta. Jos
kangas on hiutunut oikein hauraaksi, jopa puhki, ei se tule kestämään myöskään matossa. Pahasti kuluneet osiot kannattaa poistaa, samoin saumat.
Jos haluat siistin maton, kude kannattaa olla mahdollisimman
tasalaatuista, mutta jos taas haluat saada rouheampaa pintaa,
voit hyvin kokeilla eri kudeleveyksiä ja hyödyntää myös kankaiden saumat ja kokeilla rohkeasti erilaisista materiaaleista leikattua kudetta.
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Perustietoa kudonnasta
Kutominen on helppoa ja nopeaa puuhaa, mutta muutamia tärkeitä asioita on otettava huomioon.

• Perussidos on palttina. Palttinaan tarvitaan kaksi polkusta. Palttinassa polkusta poljettaessa joka toinen
loimilanka nousee ja joka toinen laskee. Kun polkusta poljetaan, aukeaa viriö eli aukko, johon sukkula
heitetään.

• Matto kudotaan umpiviriöllä:
1. Polje oikealla polkusella viriö auki.
2. Heitä kudetta sukkulalla viriön läpi oikealta.
3. Vapauta oikea polkunen ja polje vasemmalla polkusella toinen viriö auki.
4. Lyö luhalla kude kiinni mattoon.
5. Heitä kude sukkulalla vasemmalta viriön läpi.
6. Vapauta vasen polkunen ja polje oikealla polkusella viriö auki.
7. Lyö luhalla kude kiinni mattoon
8. Toista kohtia 1.-7.

• Muista syöttää kudetta viriössä tarpeeksi, eli jätä
kuteella loiva kaari.

• Tarkkaile reunoja, kiristä kudetta reunoissa, niin ettei kude jää maton reunassa lenkille.

• Muista siirtää pingotinta. Pingottimen mitta katso-

taan aina loimen leveydestä pirrassa. Pingotinta tulee siirtää aina kun olet kutonut pingottimen verran.

Viimeistely
Perinteisin tapa maton viimeistelyyn on hapsujen solmiminen. Muita viimeistelykeinoja ovat esimerkiksi
kanttaaminen. Viimeistely on hyvä olla tiedossa ennen kutomisen aloittamista, jotta työn alkuun tulee varattua tarpeeksi pitkästi lointa hapsujen solmimiseen.
Perinteiset hapsut:

• Tee ensin merimiessolmu kahdella vierekkäisellä langalla aivan maton reunaan. Toista tätä koko maton
pääty.

• Tee sitten hevosenhäntäsolmu aina neljällä vierekkäisellä langalla, kiristä solmu aivan maton reunaan
kiinni. Toista tätä koko maton pääty.

• Lopuksi leikkaa hapsut haluamaasi pituuteen

Ohjaajalle:

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Karoliina Erkinjuntti ja Merja Timonen 2021
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PARSITAAN JA PAIKATAAN
Arki
Reikä rakkaassa villasukassa tai takinliepeessä? Isoäidin piirongin
kulunut pinta? Katsele kotona ympärillesi. Mitä sellaisia esineitä
löydät, joiden käyttöikää voisi pidentää korjaamalla, parsimalla
tai paikkaamalla? Miten nämä esineet tuovat sinulle iloa arkeen?
Parsiminen ja paikkaaminen on yksi tärkeä arjen taito, jolla saadaan jatkettua vaatteiden käyttöikää. Käyttöikää pidentämällä
pienennetään vaatteen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, joten parsiminen on myös ekoteko!
Materiaalit
Lisäksi

Reikäisiä villasukkia ja villalankaa
Parsinneula ja parsinsieni

Työohjeet:
Ohjeessa on kaksi erilaista tapaa paikata villasukka.

Ristikkopaikka (perinteinen tapa parsia)

1. Aseta parsinsieni villasukan sisään niin, että
reikä asettuu sienen
hatun päälle.

3. Ompele loimilangat pitkittäin reikäalueen ympärille, reilusti etupistojen ulkopuolelle.

2. Kierrä ensin reiän ympärys etupistoilla

4. Ompele ristikkäiset kudelangat siten, että
lanka kulkee joka toisen loimilangan yli ja
joka toisen ali. Seuraavalla kerroksella tee
päinvastoin. Näin syntyy punosmainen paikka.

5. Päättele langat sukan
nurjalle puolelle huolellisesti. Höyrytä paikka
lopuksi.
6. Valmis ristikkopaikka
näyttää tältä.
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Parsiminen ketjupistoilla

1. Aseta parsinsieni villasukan sisään niin,
että reikä asettuu
sienen hatun päälle.

4. Parsi niin, että loimilanka jää ketjupiston sisään ja uusi
ketjupisto alkaa
edellisen silmukan
sisältä. Kun siirryt
seuraavaan ketjupistoriviin, tee pieni
pisto rivin lopussa,
jotta paikka kiinnittyy tukevasti reiän
ympärille.

3. Ompele loimilangat
vaakasuorassa reikäalueen ympärille,
reilusti reiän yli.

5. Päättele langat sukan nurjalle puolelle
huolellisesti. Höyrytä paikka lopuksi.
6. Valmis ketjupistoilla
paikattu sukka näyttää tältä.

Ohjaajalle:
Taitoliitto valitsee vuosittain Vuoden käsityötekniikan. Vuoden 2021 käsityötekniikka on parsiminen ja paikkaus. Parsiminen ja paikkaaminen ei vaadi erityistä taitoa. Tekemiseen riittää neula ja lanka. Korjausta ei
tarvitse myöskään piilottaa, vaan sillä voidaan koristella vaatetta. Esimerkiksi Sashiko-kirjonnalla saa aikaan
näyttäviä paikkoja. Sashiko on japanilaista etupistokirjontaa.
Lisää vinkkejä vaatehuoltoon ja korjaamiseen löydät muun muassa Taitoliiton sivuilta:
https://www.taito.fi/kasityoohjeet/vaatehuolto/

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Riikka Rontti ja Merja Timonen 2021
13

EMALOITU AVAIMENPERÄ
Arki
Arki koostuu monista eri asioista, ja arjenhallinta on tärkeä taito
elämässä. Miten sinun arkesi sujuu? Mitä asioita voisit muuttaa,
jotta arkesi sujuisi mielestäsi hyvin?
Mikä asia arjessasi tuo sinulle hyvinvointia? Käytä tätä asiaa inspiraation lähteenä tehdessäsi itsellesi emaloidun avaimenperän.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Oman valinnan mukaan
Kuparilevyä, emalivärejä (esim. Efcolor),
metallilankaa tai koristeluosia, avaimenperärenkaita ja välirengas n. 10 mm
Paperia ja kyniä, peltisakset, pieni siivilä, pieni
lasta, metalliverkkoalustoja, paistoalustoja ja
kartonkia

Alkuvalmistelut:
Työskentele vedottomassa tilassa, koska värit ovat jauhemaisia. Tutustu huolellisesti emalivärin käyttöohjeeseen. Riippuen emaliväristä sulatusohjeet poikkeavat hieman toisistaan. Suojaa työpöytä muovilla. Käytä uunipeltiä, joka on poistettu käytöstä tai laita pellin päälle leivinpaperi suojaamaan peltiä. Emalointi voidaan
tehdä ihan normaalissa uunissa alhaisia sulatuslämpötiloja käyttäen. Esilämmitä uuni ennen työskentelyn alkamista, jotta lämpö ehtii tasaantua. Huomioi sulatuslämpötila!
1.

Piirrä ensin paperille haluamasi kuvio. Jäljennä se sitten lyijykynällä kuparilevylle. Leikkaa muoto kuparilevystä peltisaksia käyttäen.

2.

Poraa tässä vaiheessa myös reiät avaimenperärenkaille. Käytä 3-4 mm metalliporanterää.

3.

Hio kuparikuvion reunat kevyesti metalliviilalla, jotta ne eivät jää teräviksi.

HUOM! Peltisakset ovat kömpelöt eikä niillä saa leikattua kovin tarkkoja yksityiskohtia. Esimerkiksi sulkakuviossa on leikattu lovet ensin toisesta suunnasta
ja sitten vastakkaisesta suunnasta.
3.

Puhdista ja karheuta kuparilevykuvion pinta messinkiharjalla, hiomapalalla
tai hiomapaperilla. Älä koske tämän jälkeen enää pintaan. Puhdista kuvion
molemmat puolet, jos haluat emaloida avaimenperän molemmin puolin.

4.

Emalivärin lisäämisessä on hyvä käyttää kartonkia ja sen päällä U-rautaa
tai metalliverkkoa. Kartongin avulla ylimääräinen emaliväri voidaan ripotella takaisin väriastiaan.

HUOM! Käytä jokaiselle emalivärille omaa kartonkia, jotta värit eivät sekoitu
keskenään. Käytä emalivärin kanssa suojakäsineitä ja mielellään myös hengityssuojainta!
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5.

Aseta kuparilevykuvio kartongin päällä olevalle alustalle ja ota siivilään
noin puolikas teelusikallinen emaliväriä. Ripottele emaliväriä siivilän avulla tasaiseksi ja ohueksi kerrokseksi kuparilevyn pinnalle.

6.

Aseta paistoalusta käytöstä poistetulle uunipellille tai leivinpaperin päälle
uunipellille. Nosta kuparilevykuvio paistoalustalle lastan avulla. Paistoalustana voi käyttää esimerkiksi metalliverkkoa tai emalointiin tarkoitettua
paistoalustaa.

7.

Nosta uunipelti esilämmitettyyn uuniin ja tarkkaile värin sulamista. Riippuen uunin lämpötilasta ja emalivärin sulamispisteestä sulaminen kestää noin
3-7 minuuttia. Poista paistoalusta uunista ja anna jäähtyä.

8.

Mikäli haluat lisätä koristeita työhön, niin ripottele jo kertaalleen emaloidun työn päälle uusi kerros emaliväriä ja asettele koristeet varovasti
pinseteillä. Toista sitten emalivärin sulatus. Muista tarkkailla työn sulamista koko ajan.

9.

Emalityöhön voi tehdä myös kuviointeja, kuten sulka-avaimenperässä on
tehty. Sulka-työssä on ensin emaloitu pohja fuksialla ja sen päälle ripoteltu valkoista emaliväriä. Kuviot on tehty hammastikulla piirtämällä.

Vinkkejä kuviointiin: voit käyttää kuviointiin esimerkiksi metalliverkkoa, sideharsoa, foliota, erilaisia metalliosia tai metallilankoja tai sabluunaa.
10. Mikäli haluat emaloida työn molemmat puolet, on käytettävä erillistä paistoalustaa, joka koskee vain työn reunoihin. Kuumassa uunissa emaliväri
sulaa molemmin puolin, joten työn on oltava irti alustastaan. Emalointiin
on saatavilla paistoalustoja, mutta voit tarvittaessa taitella oman emalointialustan rautalangasta metalliverkkopohjaan.
11. Kiinnitä lopuksi emaloituun kuvioon välirengas ja avaimenperärengas.

Ohjaajalle:
Emaliväriä kannattaa ripotella ohut kerros kerrallaan. Väriä voi lisätä uuden kerroksen, mikäli halutaan paksumpi kerros väriä. Ripotellessa väriä menee reilusti kartongille, joten se kannattaa ottaa talteen takaisin
omaan purkkiinsa.
Lisää ohjeita emalointiin löytyy esimerkiksi:
www.villakivi.fi ja www.slojd-detaljer.fi

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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KESTOPUSSI HEDELMILLE JA VIHANNEKSILLE
Arki
Hyvä arki on itsestä huolehtimista ja siihen kuuluu myös monipuolisesta ravinnosta huolehtiminen. Pohdi omia ruokailutottumuksiasi. Noudatatko säännöllistä ruokailurytmiä ja syötkö riittävän monipuolista ruokaa? Miten voisit muuttaa ruokailutottumuksiasi terveellisempään suuntaan?
Hedelmät ja vihannekset kuuluvat terveelliseen ruokavalioon.
Tee ekoteko ja ompele itsellesi kestohedelmäpussit vanhoista
verhoista.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

pieni 30 x 30 cm, iso 34 x 40 cm
Vanha pitsiverho tai voileeverho, nyöriä tai
nauhaa, nyörilukko ja pala vanhaa lakanaa.
Ompelukone ja sopivan värinen lanka,
sakset, nuppineuloja, hakaneula ja silitysrauta ja –lauta

Alkuvalmistelut:
Kaikki tähän käytetyt tarvikkeet voidaan hankkia kierrätettyinä, Vanhoja verhoja löytyy kirpputoreilta, jos
omista kaapeista ei löydy sopivaa. Vanhoista takeista saa usein nyöriä ja nyörilukkoja. Vanhasta lakanasta
saa puolestaan sopivan palan hintalappuja varten.

Työohjeet:
1.

Leikkaa ensin verhosta sopivat palaset. Tässä työssä on käytetty verhokappaa, jonka ylälaidassa oli jo sopiva kuja nauhaa varten. Mikäli kujaa ei ole,
lisää palan ylälaitaan 3 cm saumanvara ja ompele nauhakuja ensiksi.

2.

Leikkaa pienempää hedelmäpussia varten noin 30 x 60 cm palanen ja isompaa hedelmäpussia varten 40 x 70 cm palanen verhokangasta.

3.

Nauhakujan ompelu: Taita verhokankaan yläreunasta 3 cm saumanvara ja
tästä vielä 1 cm taitoksen sisäpuolelle. Ompele pitkällä tikillä läheltä taitosta.

4.

Leikkaa lakanakankaasta 7 x 15 cm palanen hintalappuja varten. Taita pitkät sivut noin 1 cm saumanvaroilla silittämällä. Taita kappale sitten kaksin
kerroin nurjat puolet vastakkain siten, että lapun koko on noin 5 x 7,5 cm.
Kiinnitä nuppineuloilla ja ompele pitkät sivut suoralla yhteen.

5.

Taita verhokangas kahtia oikeat puolet vastakkain. Nauhakuja jää yläreunaan kaksin kerroin. Kiinnitä lakanakankaasta tehty hintalappupalanen sivusaumaan nuppineuloilla ja kiinnitä nuppineulat myös muihin saumoihin.
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6.

Aloita ompelu hedelmäpussin pohjasta taitoksen puolelta. Käytä suoraa
ommelta pitkällä tikillä (noin 3-4 mm). Ompele pohjan sauma noin 1 cm
saumanvaralla, ja pysähdy noin 1 cm päähän reunasta. Nosta paininjalka,
käännä työtä 90° siten, että voit jatkaa sivusauman ompelua. Ompele sivusauma, mutta jätä nauhakujan kohdalta ompelematta.

7.

Huolittele saumat vielä siksakilla. Aloit taas pohjasta taitteen kohdalta ja
käänny reunassa, jotta saat ommeltua myös sivusauman. Älä siksakkaa
nauhakujan kohtaa.

8.

Mittaa sopiva pätkä nyöriä tai nauhaa pussin sulkemista varten. Sopiva mitta on pussin ympärysmitta + 15 cm.

9.

Käytä hakaneulaa apuna ja pujota nauha nauhakujaan.

10. Pujota lopuksi nyöri tai nauha nyörilukon läpi ja varmista nauhat solmulla.

Ohjaajalle:
Vanhassa lakanassa saattaa olla leveä päärme, jota voi hyödyntää hintalappupalaa varten. Leikkaa päärme
irti lakanasta ihan sauman vierestä, leikkaa sitten sopivan mittainen pala päärmeestä. Ompele sitten päärmeen pala hevi-pussin sivusaumaan.
Helpoimmalla pääsee, kun valitsee verhokankaaksi sellaisen, joka ei lähde purkautumaan reunastaan. Muutoin reunat pitää huolitella ennen ompelua, jotta kangas ei lähde rispautumaan erityisesti nauhakujan kohdalla.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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VIRKATUT KESTOVANULAPUT
Keho
Kehon hyvinvointi sisältää monenlaisia asioita unesta liikunnan
harrastamiseen ja kehosta huolenpitämiseen. Nämä ekologiset
vanulaput puhdistavat kasvojesi ihoa. Mitä muita käsitöitä voisi
tehdä kehon hyvinvoinnin tukemiseen? Pohdi käsityön tekemisen
aikana mitkä asiat vaikuttavat sinun fyysiseen hyvinvointiin?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Halk. n. 6 cm
Hjertegarn Blend Bamboo –lankaa (70 %
bambu, 30 % puuvilla) tai vastaavaa
Virkkuukoukku 3—3,5 mm ja sakset

Käytettävät silmukat:

Virkkaustyön aloittaminen aloituslenkistä (Magic loop / Magic ring)

1. Kiepauta lanka lenkille kuten kuvassa. Laita
2. Pallot tehdään suoraan lankalenkin ympärille. Kun
koukku lenkistä läpi, ota lanka koukulle ja vekaikki pallot ovat valmiit (8 palloa), kiristä landä silmukka lenkin läpi, mutta älä kiristä lenkganpäästä vetämällä lankalenkki pieneksi.
kiä. Jatka virkkaamista lenkin ympärille.
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Pallon virkkaaminen:
*Tee langankierto koukulle, vie koukku silmukan läpi, ota lanka koukulle, tuo se silmukan läpi ja venytä
noin 1 cm korkeaksi*, toista * -- * vielä 4 kertaa viemällä koukku aina saman silmukan läpi. Ota sitten lanka
koukulle ja vedä kerralla kaikkien 11 lankasilmukan läpi. Sulje palloksi yhdellä ketjusilmukalla.

Työohjeet:
1. Virkkaa aloituslenkkiin 1 kjs, *1 pallo
renkaaseen, 1 kjs*. Toista *--* vielä 7
kertaa (yhteensä 8 palloa). Sulje kierros
piilosilmukalla ensimmäisen pallon kärkeen ja siirry yhdellä piilosilmukalla
ensimmäisen ja toisen pallon välisen
kjs:n kohdalle.
2. Virkkaa 1 kjs, * 2 palloa pallojen väliseen kjs:aan *, toista koko työn ympäri
= 16 palloa. Huom! Älä virkkaa kjs pallojen väliin kuten edellisellä krs:lla. Sulje
kierros piilosilmukalla ensimmäisen pallon kärkeen.
3. Siirry yhdellä piilosilmukalla ensimmäisen ja toisen pallon väliin. Virkkaa
1 kjs. Virkkaa yksi pallo jokaisen edellisen kerroksen parin keskelle, ja kaksi
palloa parien väliin. (24 palloa)
4. Sulje kierros piilosilmukalla ensimmäisen pallon kärkeen ja katkaise lanka.
Päättele langanpäät.

Ohjaajalle:
Jos aloituslenkin tekeminen ja siihen virkkaaminen tuntuu hankalalta, aloitukseen voi tehdä 4 ketjusilmukkaa, jotka yhdistetään renkaaksi piilosilmukalla. Ensimmäisen kierroksen pallot virkataan ketjusilmukkarenkaan ympärille.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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KAURATYYNY JA PIPITYYNY
Keho
Keho reagoi herkästi ylirasitukseen muun muassa niskahartiaseudun jäykkyydellä ja kipeytymisellä. Lämmitettävä kauratyyny helpottaa lihasjännitystä. Päänsärkyyn ja kolhuihin hyvä
apu on pakastimessa jäähdytettävä pipityyny.
Miten sinä pidät kehostasi huolta? Muistatko liikkua ja levätä
riittävästi? Millä keinoin sinä voisit parantaa kehosi hyvinvointia?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Kauratyyny 15 x 57 cm, Pipityyny 10 x 15 cm
Puuvilla– tai pellavakangasta vuorikankaaksi,
puuvillakangasta päälliskankaaksi,
ompelulankaa ja kokonaisia kaurajyviä
Ompelukone, nuppineuloja, sakset ja
mittanauha sekä silityslauta ja –rauta

Työohjeet:
Pipityyny
Leikkaa pipityynyä varten vuorikangasta 24 x 17 cm pala ja päälliskangasta 25 x 20 cm pala (saumanvarat
huomioitu mitoissa).

SISÄPUSSI

PÄÄLLINEN

1. Ompele kankaan lyhyemmät sivut yhteen.

1. Ompele päälliskankaasta samanlainen
pussi kuin sisäpussi
on.

2. Taita pussi kuvan
osoittamalla tavalla ja
ompele toinen pääty
umpeen.

2. Käännä pussi oikein
päin ja neulaa pussin
reunaan päärme, jonka ompelet

3. Käännä pussi oikein
päin ja täytä jyvillä.

3. Kiinnitä päärmeeseen
kolme nepparia, joiden avulla pussi suljetaan.

4. Taita pussin suuaukko
sisälle ja ompele suuaukko kiinni.

4. Sujauta sisäpussi päällisen sisään ja sulje
neppareilla.
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Kauratyyny
Leikkaa kauratyynyä varten vuorikangasta 2 kpl 18 x 62 cm kokoiset palat ja päälliskangasta 20 x 140 cm pala (saumanvarat huomioitu mitoissa).
SISÄPUSSI

PÄÄLLINEN

1. Asettele kankaat päällekkäin ja ompele pitkät sivut ja toinen lyhyistä sivuista yhteen.
Näin muodostuu pussukka.

1. Ompele lyhyihin päihin päärmeet.

2. Käännä pussi oikein
päin ja ompele pitkittäissuunnassa ommel
alkaen n. 5 cm pussin
pohjalta ulottuen n. 5
cm päähän pussin suuaukosta. HUOM! Muista
päättely ompeleen
alussa ja lopussa.

3. Täytä pussi jyvillä ja
ompele pussin suu
kiinni taittaen saumanvarat pussin sisäpuolelle.

2. Taita kangas oikeat
puolet vastakkain
niin, että taitteen
pohja ja toinen päärme ovat 60 cm etäisyydellä toisistaan.
Taita kankaan loppuosa tämän päälle ja
neulaa hyvin kiinni.
3. Ompele pitkät sivut
yhteen ja käännä työ
oikeinpäin. Asettele
jyväpussi ja päällinen
sisäkkäin tyynyliinan
ja tyynyn tavoin.

Ohjaajalle:
Kauratyynyyn ei tarvitse välttämättä ommella pitkittäistä ommelta keskelle. Tällöin kaurajyvät liikkuvat
jouhevammin tyynyssä ja se on helpommin muotoiltavissa. Keskellä olevan ompeleen avulla jyvät pysyvät
paremmin paikoillaan ja tyyny pysyy paremmin muodossaan.
Pipityynyn käyttöohjeet: Laita Pipityyny pakastimeen vähintään tunniksi. Aseta jäähtynyt Pipityyny kipeälle kohdalle. Käytä tarvittaessa pyyhettä tai kangasta ihon ja Pipityynyn välissä.
Kauratyynyn käyttöohjeet: Lämmitä mikrossa 1-3 minuuttia mikron tehosta riippuen ja aseta kipeälle kohdalle. Käytä tarvittaessa pyyhettä tai kangasta ihon ja Kauratyynyn välissä.
HUOM! Varottava palo– tai paleltumavammaa!

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Riikka Rontti ja Merja Timonen 2021
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HIERONTAKOUKKU LIHASTEN ITSEHOITOON
Keho
Kehon huoltoon kuuluu monipuolinen liikunta sekä nukkuminen ja
syöminen. Keho tarvitsee liikettä, mutta lisäksi venyttelyä ja
ajoittain myös hierontaa. Laita silmät kiinni ja tunnustele kehoasi
lähtien varpaista. Miltä kehossasi tuntuu juuri nyt?
Hierontakoukulla voi manipuloida selän ja niskan alueen kipupisteitä. Tee itsellesi hierontakoukku ja tunnustele käsityötä tehdessäsi miltä kehossasi tuntuu? Onko kehossasi jokin paikka, mikä
kaipaisi huomiotasi?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Noin 40 x 60 cm
N. 10 mm vahvuista vanerilevyä, 32 mm
harjanvarsi ja ruuveja sekä kalustemaalia
Kuviosaha, puristimia, japaninsaha tai tavallinen saha, hiomapapereita (eri vahvuuksia),
puuliimaa, porakone ja maalipensseleitä

Alkuvalmistelut:
Käytä liitteessä 2 olevaa hierontakoukun mallia tai piirrä itse oma mallisi. Käytä mallin piirtämiseen A3kokoista paperia tai kartonkia, josta voit kopioida sen vanerilevylle.

Työohjeet:
1.

Piirrä ensin hierontakoukun malli vanerilevylle lyijykynällä. Kiinnitä levy
kiinni pöytään puristimilla ja sahaa se kuviosahalla irti vanerilevystä. Käsikäyttöisen kuviosahan voi korvata vannesahalla tai konelehtisahalla.

HUOM! Kuviosahan terä on ohut ja herkkä katkeamaan. Kuviosahalla ei kuulu
painaa voimakkaasti, vaan antaa sahan tehdä tehtävänsä ja itse liikutetaan vain
sahaa edestakaisin pystysuorassa sahausliikkeessä. Suoria viivoja sahatessa saha
voi nojata eteenpäin. Kaarteissa terän on oltava pystysuorassa, jotta kääntyminen onnistuu.

3.

Kun hierontakoukun koukkuosa on sahattu, hio se eri karkeusasteisilla hiomapapereilla, kunnes se on kauttaaltaan sileä. Käytä tarvittaessa puuraspia, mutta varoen! Vanerilevy lohkeilee herkästi.

4.

Pyyhi koukkuosa lopuksi puhtaalla ja kuivalla rätillä.
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5.

Sahaa hierontakoukun vartta varten 45 cm pitkä pätkä harjanvartta. Voit
tarvittaessa pyöristää hiomalla varren päitä.

6.

Varteen sahataan rako koukkuosaa varten. Merkitse varren toiseen päähän
keskiviivat 90° kulmassa. Mittaa koukkuosan paksuus ja merkitse sahauksen apuviivat keskikohdasta mitaten. Jatka viivaa varren alaosaa kohden
noin 6 cm. Varmista, että raon leveys on sama koko matkalta.

7.

Sahaa varteen rako tavallisella sahalla tai japaninsahalla. Kun raon reunat
on sahattu, irrota reunojen väliin jäävä pala taltalla tai poraamalla se irti
raon pohjalta. Poraa pala irti molemmilta puolilta vartta, jottei reikä mene vinoon.

8.

Hio varren raon pohjaa raspilla varovasti, mutta älä levennä rakoa. Varmista koukkuosan sopivuus rakoon ennen liimausta.

9.

Levitä puuliimaa koukkuosan kiinnityskohtaan sekä raon molempiin laitoihin ja työnnä koukkuosa varren rakoon. Levitä liimaa vielä saumakohtiin.
Jos jonnekin jää isompi kolo, voit täyttää sen puupurun ja liiman sekoituksella.

10. Poraa varteen ensin apureiät ja kiinnitä varsi sitten ruuveilla kiinni
11. Pyyhi hierontakoukusta pölyt ja maalaa se mieleisilläsi väreillä. Käytä
maalaamiseen kalustemaalia. Mikäli maalaat varren ja koukkuosan erivärisiksi, maalaa ensin toinen osa ja anna kuivua rauhassa ennen kuin maalaat
toisen osan. Suojaa tällöin jo maalattu osa maalarinteipillä läheltä kiinnityspistettä, jottei maalattu osa sotkeudu.

Ohjaajalle:
Kuviosahalla sahaaminen voi herkästi tuntua raskaalta käsissä. On hyvä muistuttaa, että maltti on valttia,
jotta sahalla ei painettaisi liikaa ja terä ei katkeaisi.
Tätä työtä voi tehdä useammalla kerralla, jotta se ei käy liian raskaaksi.
Liimauskohtia voi hioa hiomapaperilla ja paikata puupurun ja liiman seoksella tarvittaessa. Pakkelilla voi
paikata vanerilevyyn tulleita kolhuja ja lohkeamia tarvittaessa. Pakkeloitu kohta hiotaan sileäksi ennen
maalausta.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
23

MOSAIIKKIMANDALA-PANNUNALUNEN
Mieli
Mielen hyvinvointi koostuu monesta tekijästä. Siihen ei voi vaikuttaa pelkästään itse, vaan myös yhteiskunnallisilla olosuhteilla
on siihen merkittävä vaikutus.
Tutustu tunnekukkaseen, joka löytyy liitteestä 3. Tarkastele viikon ajan omia tunteitasi. Mikä tunne nousee päällimmäiseksi minäkin päivänä? Merkitse värit ja tunteet ylös ja käytä näitä värejä
mosaiikkimandalan tekemiseen.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

halkaisija 18 cm
MDF-ympyrä 18 cm, keraamisia ja lasisia
mosaiikkilaattoja (valmiita kuvioita tai
leikattavia laattoja), 150 g saumalaastia
Suojamuovia, viivoitin ja lyijykynä, mosaiikkiliimaa tai Erikeeperiä, pinsetit, maalarinteippiä ja tulostuspaperia, kertakäyttöhanskoja, kippo ja sekoituslasta, saumauslasta, saumasieni, nukkaamaton kangaspala,
vaaka, mosaiikkisakset ja mosaiikkipihdit (tarvittaessa).

Alkuvalmistelut:
Suojaa ensin työalusta huolellisesti suojamuovilla. Tee tarvittaessa lyijykynällä apuviivat MDF-pohjaan kolmioviivainta apuna käyttäen. Leikkaa tulostinpaperista hieman pohjaa pienempi ympyrä. Teippaa reunat
maalarinteipillä, aseta paperinpala pohjaa vasten ja käännä maalarinteippi pohjapaperin päälle. Tämä suojaa
pohjaa saumausvaiheessa.

Työohjeet:
1.

Valitse ensin mosaiikkipaloja. Käytä niitä tunnevärejä, mitkä viikon aikana
nousivat esille. Voit hahmotella palat ensin pohjalevylle ennen kuin aloitat
niiden liimaamisen.

2.

Aloita mosaiikkimandalan tekeminen keskeltä pannunalustaa. Asettele mosaiikkipalasia kierros kierrokselta siten, että niiden väliin jää noin 2 mm
rako. Paikoin väliin jää väistämättä isompikin rako, mutta se ei haittaa.

3.

Laita pieni liimatippa MDF-levylle ja aseta mosaiikkipala sen päälle. Työskentele pieni alue kerrallaan, sillä liima kuivuu nopeasti.

4.

Pinsetit ovat hyvä apu mosaiikkipalojen asettelussa etenkin silloin, kun
joudut asettelemaan niitä ahtaisiin rakoihin.

5.

Täytä koko pannunalunen mosaiikkipaloilla ja anna liiman kuivua hyvin ennen saumausta.

Tässä työssä on käytetty valmiita mosaiikkipaloja, mutta voit leikata niitä myös
itse. MUISTA KÄYTTÄÄ SUOJALASEJA MOSAIIKKIA LEIKATESSA! Itse leikatuista
mosaiikkipaloista tulee persoonallisen ja uniikin näköisiä töitä.
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6.

Saumalaasteja on olemassa eri värejä. Valitse työllesi sopiva laastin väri.
Tumma laasti korostaa kirkkaita värejä ja valkoinen puolestaan rauhoittaa.
Muista käyttää kertakäyttöhanskoja työskennellessä!

7.

Sekoita saumalaasti ja vesi puuromaiseksi saumalaastin ohjeen mukaan.
Anna seoksen tekeytyä muutama minuutti ja notkista se sekoittamalla.

8.

Suihkuta työ ensin kevyesti vedellä ja kuivaa laattojen pinta. Levitä saumalaastia ristiin rastiin huolellisesti joka kohtaan saumalastalla. Anna saumalaastin kuivua 5-10 minuuttia ennen seuraavaa vaihetta.

9.

Pyyhi työn pintaa kostealla saumasienellä pyörivin liikkein, jotta saumalaasti tiivistyy ja tasoittuu. Tässä vaiheessa voit lisätä saumalaastia, jos
näet laattojen väleissä tai työn reunoilla reikiä. Käy työ huolellisesti läpi
joka kohdasta saumasienellä. Jätä työ kuivumaan noin 10-15 minuutiksi.

10. Puhdista työ lopuksi puhtaalla, kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla
pyörivin liikkein. Käy työ huolella läpi joka kohdasta, kunnes laatat ovat
puhtaat. Tässä vaiheessa voit lisätä vielä saumalaastia, jos huomaat jossain reikiä.

11. Muista poistaa MDF-pohjan suojana olleet maalarinteipit reunoilta ja suojapaperi pohjasta ennen kuin jätät työn kuivumaan. Anna työn kuivua
muutama tunti rauhassa.
12. Puhdista lopuksi työvälineet huolellisesti.
HUOM! Saumalaastin tähteet eivät kuulu viemäriin, vaan ne tulee laittaa
roskakoriin!

Ohjaajalle:
Valmiiden keraamisten kuvioiden sijaan voidaan käyttää keraamisia laattoja, jolloin työ saadaan toteutettua
edullisemmin. Keraamisia laattoja saa usein lahjoituksena rakentajilta ja rautakaupoista, joissa voi olla
myyntikelvottomia, mutta askarteluun soveltuvia laattoja. Mikäli mosaiikkisaksien tai mosaiikkipihtien käyttö on hankalaa, keraamisia laattoja voi rikkoa myös vasaralla pienemmäksi. Laatta kannattaa tällöin suojata
muovilla, jotta palat ei lentele ympäriinsä.
Pohjana voi käyttää myös muun muassa keraamista laattaa tai vaikkapa vanerilevyä. Vanerilevy kannattaa
maalata tai ainakin sivellä liimavesi-seoksella ennen työn aloittamista, jotta se ei väänny.
Saumausvaiheessa pitää työskennellä nopeasti, joten kaikki tarvikkeet kannattaa olla esillä ennen saumalaastin sekoittamista.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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TUNTEITA TOSSUISSA
Mieli
Väreillä voidaan vaikuttaa mieleen ja mielialaan. Mikä väri saa
sinut hyvälle tuulelle? Mikä puolestaan saa sinut alakuloiseksi?
Tutustu tunnekukkaseen, joka löytyy liitteestä 3. Tarkastele 8
tai 16 päivän ajan omia tunteitasi. Mikä tunne nousee päällimmäiseksi minäkin päivänä? Merkitse värit ja tunteet ylös ja käytä
näitä värejä tossujen palasten neulomiseen.
Materiaalit
Lisäksi

Valittujen värien mukaisia villalankoja
Neulepuikot (langan ja käsialan mukaan sopiva
koko), sakset ja parsinneula

Alkuvalmistelut:
Neulo ensin mallitilkku valitsemillasi langoilla. Laske mallitilkun ja vieressä olevan kokotaulukon mukaan, kuinka monta
silmukkaa ja kuinka monta kierrosta sinun tulee neuloa saadaksesi oikeankokoisia neliöitä.

Työohjeet:
Näissä tossuissa on käytetty lankaa, jossa on n. 260 m / 100 g. Käytetyt
puikot olivat 3 mm. Neliössä on 18 silmukkaa ja 36 kierrosta.
1. Neulo valitsemillasi langoilla tunnepäiväkirjasi mukaisesti neliöitä.
Voit valita haluatko pitää tunnepäiväkirjaa 8 vai 16 päivän ajan.
HUOM! Tunnepäiväkirjan pitäminen on tehokkaampaa mitä pidemmän
ajan kirjoitat sitä. Voit siirtää tunnepäiväkirjan värit tossuihin neulomalla neliöt räsymattotyyliin aina pari kierrosta yhdellä värillä. Näin saat
kauniit räsymattotossut.
2. Kun olet neulonut kaikki neliöt, yhdistä palat luotospistoin ompelemalla ohjeen toisella sivulla olevan kaavion mukaiseksi kuvioksi.
Huomioi myös palasten neulomissuunnat.
3. Jos haluat, voit tehdä tossuista toistensa peilikuvat. Vaihda silloin
sivu– ja nilkkapalasten paikkaa toisessa tossussa. Muut palat voivat
olla samoilla paikoillaan.
4. Kun kummankin tossun palaset on yhdistetty kaavan mukaan, voit
alkaa yhdistämään paloja numeroinnin mukaan.
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5. Aloita kokoaminen sinisen pisteen
kohdalta yhdistämällä sivut 1 toisiinsa. Päättele lanka ja jatka keltaisen pisteen kohdalta yhdistäen
numerojärjestyksessä sivut toisiinsa. Tällöin saat ommeltua tossun
loput saumat samalla langalla.
6. Käytä neutraalin väristä lankaa palojen ompeluun. Ompele saumat
luotospistoin.
7. Halutessasi voit virkata tossun reunukset tai tehdä esimerkiksi tupsupallon tai virkata kukan tossujen
päälle.

Ohjaajalle:
Mallitilkku on ehdottoman tärkeä neuloa,
vaikka se ei aina ole niin mielekästä tehdä.
Jokaiselle on hyvä valita käsialaan sopivat
neulepuikot. Myös langan materiaalia voi
pohtia, jos on esimerkiksi villa-allergikkoja.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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MIELENMAISEMA -POPPANALAUKKU
Mieli
Mielenmaisema tarkoittaa sellaista maisemaa, jossa sielusi lepää. Minkälainen on sinun mielenmaisemasi? Onko se rantamaisema, metsämaisema vai kaupunkimaisema? Onko se auringonlasku meren rannalla vai sadepäivä niityllä?
Katso ympärillesi kulkiessasi ulkona. Valokuvaa mielenmaisemasi
ja käytä valokuvasta löytyviä värejä kutoaksesi poppanalaukun.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

19 x 23 cm (+ laukun hihna)
Erilaisia ja erivärisiä lankoja kutomiseen,
ohutta puuvillakangasta vuoreksi,
riiputuslenkit, neppari, laukun hihna
Kangaspuut ja kudontavälineet,
ompelukone, sakset, nuppineuloja,
ompelulankaa ja teräväkärkinen neula

Alkuvalmistelut:
Etsi aluksi mielenmaisemaan sopivia lankoja. Langat voivat olla villaa, villasekoitetta, keinokuitua, puuvillaa, pellavaa, erikoislankoja (esimerkiksi hapsulankaa) tai ihan mitä ikinä keksit. Erilaiset langat tuovat
lisää tekstuuria poppanaan. Lankoja ei tarvita paljoa, joten lankakerien jämät sopivat hyvin tähän työhön.

Työohjeet:
1.

Kudo ensin kangaspuissa 50 cm leveään poppanaloimeen langoilla kangas,
josta laukku tehdään. Kudottu pituus määrittää laukun leveyden. Älä mieti
liikaa kutoessasi, vaan käytä värejä siten kuin sillä hetkellä tuntuu. Kankaan päihin kudotaan noin 5 mm reuna kalalangalla.

2.

Kun kangas on valmis, ompele kolmipisto-siksakilla kankaan päät kalalangalla kudotusta kohdasta, jotta se ei lähde purkautumaan. Ompele siksakkia ainakin kahteen kertaan.

3.

Valitse kumpi kankaan puolista on oikea puoli ja taita kangas oikeat puolet
vastakkain siten, että sivusaumoiksi tulee kankaan päädyt. Ompele sivusaumat suoralla ompeleella noin 1 cm saumanvaroilla.

4.

Mittaa laukun koko ulkoreunoista. Tällöin vuorikankaaseen tulee automaattisesti sopivat saumanvarat. Leikkaa sitten vuorikangas: leveys on laukun
leveys ja pituus kaksi kertaa laukun korkeus + 4 cm ylälaidan käännettä
varten. Ompele vuoren sivusaumat suoralla ompeleella jättäen noin 1 cm
saumanvarat. Huolittele reunat siksakilla.

5.

Taita sitten vuoren ylälaita kuvan osoittamalla tavalla. Vuorikangas on noin
2-3 mm lyhyempi kuin laukku. Varmista vuoren istuvuus laukun sisälle.
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6.

Ompele vuori laukun ylälaitaan käsin pienin pistoin sopivan värisellä ompelulangalla. Sopivia pistoja ovat esimerkiksi piilopisto tai aivipisto, mutta voit käyttää myös näkyvämpiä pistoja. Huomaa, että älä pistä neulaa
poppanakankaan läpi, vaan yritä saada pistoista huomaamattomia laukun
ulkopuolelta katsottuna.

HUOM! Muista laittaa solmu langan päähän ja päättele lanka lopuksi huolella.
Jatkaessasi lankaa solmi langanpäät siten, että ne jäävät piiloon vuorikankaan
alle.
7.

Ompele seuraavaksi laukun molempiin laitoihin riiputuslenkit laukun hihnaa varten. Hyvä riiputuslenkki on vahvasta metallilangasta taivutettu
noin1,5 cm halkaisijaltaan oleva rengas. Kiinnitä rengas käsin ompelemalla sopivan värisellä puuvillalangalla. Lanka saa jäädä näkyväksi.

8.

Laukun hihnana voidaan käyttää esimerkiksi kirpputorilta löydettyä laukun hihnaa tai voit valmistaa sen itse. Tässä laukussa hihna on ommeltu 2
cm leveästä nahkapaperinauhasta, joka on taitettu pituussuunnassa kahtia ja ommeltu noin 1,5 mm päästä reunasta pitkällä tikillä kapeammaksi
nauhaksi. T-solki on otettu vanhoista rintaliiveistä ja papukaijalukot vanhoista heijastimista.

9. Ompele lopuksi laukun sisäpuolelle ylälaitaan neppari, jonka avulla laukku pysyy kiinni.
VINKKI!
Mikäli olet taitava ompelija, niin voit ommella vuoreen laukun sisäpuolelle
myös taskun. Laukun suuhun voi ommella myös vetoketjun sulkijaksi.

Ohjaajalle:
Poppanakankaan voi tehdä myös sylikangaspuissa, mikäli sellaisia on käytössä. Laukun kutomiseen menee
noin pari tuntia aikaa.
Kaikki laukkuun käytetyt materiaalit voidaan hyödyntää kierrätysmateriaalista, lahjoitustarvikkeista tai niistä, mitä käsityölaatikosta mahtaa löytyä. Esimerkiksi vuorikankaana voi käyttää vanhaa pussilakanaa tai liinaa. Ohjetta voi muokata käytettävissä olevien tarvikkeiden mukaan.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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VIHANNEKSILLA JA HEDELMILLÄ
PAINETUT TISKILIINAT
Taidot
Kankaanpainantaa voi tehdä monella tapaa. Tässä työssä opetellaan kankaanpainannan ja väriopin perusteita painamalla valmiiseen tiskiliinaan kuvioita vihanneksilla.
Minkälaisia taitoja sinä haluaisit oppia? Liittyvätkö ne käsitöihin
vai johonkin muuhun? Pohdi käsityötä tehdessäsi mitä haluaisit
oppia ja kirjoita lista niistä asioista.
Koko
Materiaalit

Lisäksi

n. 17,5 x 20 cm (1 kpl)
Tiskiliinoja kankaanpainantaan,
EMO-kankaanpainovärejä, kangastusseja ja
vihanneksia/hedelmiä (peruna, porkkana, sipuli,
omena, appelsiini jne)
Suojamuovia, essut, talouspaperia, kertakäyttölusikoita, alustoja kangasväreille, vaahtomuovipalasia, veitsiä vihannesten leikkaamiseen ja
kaivertamiseen yms.

Alkuvalmistelut:
Suojaa ensin työpöytä muovilla. Varaa kaikki työvälineet esille. Essua on hyvä käyttää, jotta ei sotketa vahingossa vaatteita kangasväreihin.

Työohjeet:
1.

Leikkaa vihannekset ja hedelmät puoleksi. Kuivaa leikkauspinta huolellisesti. Halutessasi voit leikata esimerkiksi perunan pintaan suunnittelemasi
painokuvion. Kuvion voi piirtää perunaan ennen kaiverrusta esimerkiksi tussilla tai lyijykynällä. Huomaa, että kaiverretut osat jäävät värjäytymättä ja
koholle osat painavat kuvion tiskiliinaan.
VINKKI! Tee vihanneksen tai hedelmän toiselle puolelle veitsellä leikaten
pidike (katso kuvan perunaa), jotta painamisen aikana siitä on helpompi
pitää kiinni.

2.

Sekoita kangasväreistä haluamasi väri käyttäen apuna väriympyrää (ks. Ohjeen toinen sivu) tai käytä valmiiksi sekoitettuja kankaanpainovärejä. Tuputa sienen avulla vihanneksen tai hedelmän pintaan ohut kerros väriä. Varo käyttämästä liikaa kankaanpainoväriä, jotta tuloksesta ei tule suttuinen.

3.

Paina tämän jälkeen vihanneksella kuvio varovasti, mutta jämäkästi tiskiliinan pintaan. Mikäli haluat samanlaisia kuvioita useampia, toista sienellä
tuputtaminen ja painaminen.
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7.

4.

Jos vihanneksesta tai hedelmästä on vaikea pitää kiinni, voit tökätä siihen
haarukan. Haarukan avulla vihannes/hedelmä on helpompi asetella tiskiliinalle ja ottaa siitä pois.

5.

Paina kuvioita, kunnes tiskiliina on mieleisesi näköinen. Voit käyttää kangastusseja korostamaan painettuja kuvioita tai lisäämään niihin yksityiskohtia.

6.

Samaa vihannesta tai hedelmää voi käyttää useamman kerran. Jos vaihdat
väriä välillä, pese vihanneksen/hedelmän pinta ja kuivaa huolellisesti.

Anna tiskiliinan kuivua ja silitä se vielä, jotta kangasväri kiinnittyy siihen. Käytä silityslämpötilana tiskiliinalle sopivaa lämpötilaa. Käytä silitysraudan ja tiskiliinan välissä kangasta tai leivinpaperia.

Väriympyrä:
Kankaanpainovärejä voi sekoittaa keskenään saadaksesi erilaisia värejä. Viereisessä väriympyrässä näkyy päävärit
(keltainen, punainen ja sininen), joita sekoittamalla saadaan kaikki muut värit.
Välivärit (vihreä, oranssi ja violetti) saadaan sekoittamalla
viereisiä päävärejä. Eli oranssia saadaan sekoittamalla keltaista ja punaista, vihreää sekoittamalla keltaista ja sinistä
sekä violettia sekoittamalla sinistä ja punaista.
Vastaväreiksi kutsutaan taas väriympyrässä vastakkain olevia väripareja. Vastavärillä voidaan murtaa väriä eli tällöin
väri muuttuu ruskeammaksi/harmaammaksi.
Pääsääntönä värien sekoittamisessa on, että sekoita vaaleampaan väriin tummempaa lisäämällä sitä tipoittain, kunnes väri on haluamasi sävyinen.
Väriä voidaan myös taittaa lisäämällä siihen mustaa tai valkoista. Sävy ei tällöin muutu, mutta sävyn tummuusaste muuttuu. EMO-kankaanpainovärejä voidaan vaalentaa painoemulsiolla. Lisäämällä peittovalkoista saadaan pastelloitu sävy.
(Lähteet: Blogger Katjaope: Värioppi, Coloria.net ja EMO-tuotanto Oy)

Ohjaajalle:
Samalla tekniikalla voidaan toteuttaa myös monia muita painotuotteita. Kokeilkaa esimerkiksi esiliinan,
keittiöpyyhkeen tai kangaskassin värjäystä. Perunaan tai muuhun vihannekseen kaiverretulla printtikuviolla
voi painaa upeita toistuvia printtikuvioita.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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VUOLTU VOIVEITSI
Taidot
Käsityötaito on ollut tärkeä taito ennen vanhaan. Minkälaisia perinteisiä käsityötaitoja sinä tiedät? Minkä perinteisen taidon haluaisit oppia? Minkälaisia käsityötaitoja sinä jo osaat?
Vuoleminen on kansanperinnettä, joka vaatii äärimmillään erityistä käsityötaitoa, mutta on yksinkertaisimmillaan makkaratikun tai pajupillin vuolemista. Harjoittele vuolemisen taitoa ja
tee itsellesi voiveitsi. Pohdi käsityön tekemisen aikana, mitä
muuta voisit vuolla puusta? Miltä puun vuoleminen tuntuu?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

noin 4 x 18 cm
Puurimaa (vahvuus noin 8-15 mm)
Vuolupuukkoja, hiomasieniä, parafiiniöljyä tai
mehiläisvahaöljyä ja rättejä

Alkuvalmistelut:
Jokaiselle sahataan rimasta noin 19 cm pitkä kappale yhtä voiveistä varten. Mänty on materiaalina pehmeämpi työstää, mutta myös haasteellinen helposti lohkeavana. Materiaaleista parhaimmat ovat kovia ja hienosyisiä puulajeja, kuten visakoivu, pihlaja, tuomi ja kirsikka.

Työohjeet:
1.

Piirrä ensin paperille malli voiveitsestä.

2.

Leikkaa se irti paperista ja jäljennä se puurimaan lyijykynällä. Veitsen
pituuden tulee olla vähintään 18 cm, jotta siitä ei tule liian lyhyt. Muoto tarvitsee piirtää vain toiselle puolelle rimaa. Halutessasi voit piirtää
myös riman kapealle sivulle muotoa.

HUOM! Jos muodon suunnittelu tuntuu hankalalta, niin voit käyttää vanhaa
voiveistä suunnittelussa apuna. Voiveitsen lopullinen muoto muodostuu vasta vuollessa puuta.

2.

Ala vuolemaan karkeasti veitsen muotoa esiin puurimasta. Puu saattaa
lohkeilla herkästi, joten vuole ohuita lastuja ensin toiseen suuntaan ja
sitten toiseen suuntaan. Tunnustele miten puu käyttäytyy ja vuole sen
mukaan.

3.

Kokeile välillä miten voiveitsi istuu käteen ja vuole sen mukaan lisää.

4.

Vuole aina itsestäsi poispäin. Jos olet taitava puukon käyttäjä, voit
vuolla myös itseesi päin.

HUOM! Käytä aina viiltosuojahanskoja vuollessasi!
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5.

Kun voiveitsen muoto alkaa olla karkeasti esillä, voit alkaa vuolemaan
yksityiskohtia. Huomioi voiveitsen terän paksuus ja päiden kaarevuus sekä kahvan pyöreys.

6.

Vuolemiseen saa tarkkuutta, kun käytät rimasta pitävän käden peukaloa
apuna työntämisessä. Peukalolla työntämällä saat ohjattua puukon terää
tarkemmin.

7.

Irrota tässä kohtaa vain lyhyitä lastuja. Varo puun lohkeamista!

9.

Vuole yksityiskohtia, kunnes puukko on kohtalaisen tasainen muodoltaan
ja pinnaltaan.

10. Pinnan muoto viimeistellään aluksi puukon terällä raaputtaen: aseta puukon terä nojaamaan hieman eteenpäin ja raaputa puun pintaa terällä.
Terä ikään kuin hioo puuta.
11. Käy veitsi kauttaaltaan läpi ennen kuin alat hiomaan veistä.

11. Hio voiveitsi eri karkeusasteisilla hiomapapereilla karkeammasta hienompaan. Huomioi puunsyiden suunta hiomisessa.
12. Kun hionta on valmis, pyyhi veitsi kuivalla puhtaalla liinalla.
13. Viimeistele voiveitsi öljyämällä parafiiniöljyllä tai mehiläisvahaöljyllä.
Levitä öljyä reilusti veitsen pinnalle ja anna imeytyä yön yli. Pyyhi veitsi
puhtaalla kankaalla seuraavana aamuna. Toista käsittely tarvittaessa.
HUOM! Puista voiveistä ei pidä pestä astianpesukoneessa. Veitsi paranee käytössä rasvan imeytyessä puuhun. Toista öljykäsittely tarvittaessa ajoittain.

Ohjaajalle:
Voiveitsen vuoleminen vaatii käsivoimia ja sorminäppäryyttä. Vuolemista kannattaa tehdä useammalla kerralla, jotta kädet eivät kipeydy. Työtä voidaan helpottaa myös sahaamalla veitsen muoto ensin kuviosahalla
ja vasta sitten vuolemalla veitseen lopullinen muoto. Työtä helpottaa myös se, että vuolupuukot ovat todella teräviä. Tottuneet vuolumestarit tekevät voiveitsen muutamassa tunnissa, mutta aloittelijalla menee työhön useampi tunti.
Puurimaksi käy hyvin puusepiltä jääneet jämäpalat. Niitä voikin kysellä paikallisilta puusepiltä. Myös sahoilta voi löytyä sopivia ylijäämäkappaleita voiveistä varten.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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KOUKUTUT LAPASET INTIALAISELLA
KIILA-PEUKALOLLA
Taidot
Koukkuaminen on vanha käsityötekniikka. Siinä yhdistyy neulomisen ja virkkaamisen ominaispiirteitä. Tekniikka tunnetaan
myös nimellä Tunisian crochet ja Afghan Stitch. Mitä erikoistaitoja sinulla on?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

naiset (miehet)
50 g Lettlopi –lankaa pääväriksi ja n. 30 g
Lettlopin jämälankoja ”sisälangaksi”
Kaksipäinen koukkuamiskoukku 5,0 mm, sakset
ja neula lankojen päättelyä varten

Perusmallin koukkuaminen suljettuna neuleena:
Aluksi on hyvä tuntea koukkuamispinnan muodostumisen perusasioita:
• Koukkuamispinta syntyy kahdessa vaiheessa: poimintavaiheessa silmukoita nostetaan koukulle ja paluuvaiheessa ne päätellään. Kuvassa näkyy tasona koukuttu pinta.
• Poimintavaiheen silmukat muistuttavat oikeaa neuletta. Silmukalla on vasen ja
oikea reuna.
• Paluuvaiheen silmukat muistuttavat virkattua ketjusilmukkaketjua. Silmukalla
on ylä– ja alareuna ja työn takana kulkee taustalanka.

POIMINTAVAIHE:
1.

Koukkuaminen aloitetaan virkkaamalla ketjusilmukkaketju, joka suljetaan renkaaksi piilosilmukalla ensimmäiseen silmukkaan.

2.

Koukulla oleva silmukka on kierroksen ensimmäinen silmukka. Silmukoiden poimiminen aloitetaan seuraavasta silmukasta. Silmukat voidaan poimia joko kjsketjun yläreunasta tai taustalangasta. Poimiminen tapahtuu viemällä koukku
silmukan läpi ja tekemällä langankierto ja tuomalla lanka silmukan läpi. Silmukoiden määrä lisääntyy koko ajan.

3.

Poimi koukulle 10-14 silmukkaa. Siirrä silmukat koukun toiseen päähän ja siirry
paluuvaiheeseen.

PALUUVAIHE:
1.

HUOM! Tämä vaihe aloitetaan samasta kohtaa kuin silmukoiden poimiminen,
mutta tällä kertaa työn nurja puoli itseen päin. Ota toinen paluuvaiheen lanka
työhön mukaan vetämällä se ensimmäisen silmukan läpi.

2.

Päättele silmukat ottamalla lanka koukulle ja vetämällä se jatkossa aina kahden silmukan läpi. Silmukat vähenevät koukulla. Toista, kunnes koukulla on 3
silmukkaa jäljellä. Käännä työ, siirrä silmukat jälleen toiseen päähän koukkua
ja aloita taas poimintavaihe. Toista poiminta– ja paluuvaihetta vuorotellen.
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Työohjeet:
Poimintavaiheen silmukat tehdään aina samalla lankavärillä, mutta paluuvaiheen langan väriä voit vaihtaa
käytettävissä olevien lankojen mukaan. Vaihda paluuvaiheen langan väri aina kierroksen vaihtuessa.
1. Aloita työ virkkaamalla 32 (36) ketjusilmukkaa. Sulje ketju piilosilmukalla ensimmäiseen silmukkaan.
2. Poimi ensimmäisen kierroksen silmukat ketjusilmukkaketjun taustalangasta, jotta lapasen reunaan jää
kaunis ketjusilmukkakuvio. Poimi 10-14 silmukkaa koukulle, käännä työ, ota paluuvaiheen lanka mukaan
työhön ja päättele silmukoita, kunnes niitä on kolme jäljellä. Toista poiminta– ja paluuvaihetta 11 (12)
kierrosta.
3. Peukalokiila (oikea lapanen): Laita silmukkamerkki kierroksen 28. (32.)
silmukkaan. Lisää yksi silmukka merkityn silmukan vasemmalle puolelle
joka kierroksella 11 (12) kertaa. Lisäys tehdään poimintavaiheen silmukan
yläreunaan (ks. kuva). Kun peukalokiilan lisäykset ovat valmiit, laske merkitystä silmukasta lähtien 11 (12) silmukkaa oikealle peukaloa varten. Merkitse nämä silmukat erillisellä langalla ja jätä ne koukkumatta jatkossa. Jatka
koukkuamista toistamalla poiminta– ja paluuvaihetta. Silmukkamäärä kierroksella on jälleen 32 (36) silmukkaa.
Peukalokiila (vasen lapanen): Laita silmukkamerkki kierroksen 5. silmukkaan. Lisää yksi silmukka merkityn silmukan oikealle puolelle joka kierroksella 11 (12) kertaa. Kun peukalokiilan lisäykset ovat valmiit, laske merkitystä silmukasta lähtien 11 (12) silmukkaa vasemmalle peukaloa varten.
Merkitse nämä silmukat erillisellä langalla ja jätä ne koukkumatta jatkossa. Jatka koukkuamista toistamalla poiminta– ja paluuvaihetta. Silmukkamäärä kierroksella on jälleen 32 (36) silmukkaa.
4. Kärkikavennukset: Jatka peukaloaukon jälkeen koukkuamista 12 (13) kierrosta ja aloita kärkikavennusten tekeminen viimeisen kierroksen lopussa.
Koukkua kaksi silmukkaan yhteen kierroksen lopussa ja seuraavan kierroksen alussa. Koukkua 12 (14) silmukkaa ja koukkua jälleen 2 silmukkaa yhteen kaksi kertaa peräkkäin. Toista kavennuksia molemmin puolin lapasta,
kunnes jäljellä on enää 6 silmukkaa. Päättele silmukat kierroksen loppuun,
katkaise paluuvaiheen lanka ja päättele loput silmukat virkkaamalla niihin
piilosilmukoita poimintavaiheen langalla. Katkaise lanka ja pujota se piilosilmukoiden ulompien reunojen alta. Kiristä silmukat ja vie langat nurjalle
puolelle. Päättele langat hyvin.
5. Peukalo: Aloita peukalon tekeminen peukalonaukon oikeasta laidasta. Poimi merkittyjen 11 (12) silmukan lisäksi 3 (4) silmukkaa peukalon ja lapasen
kärkiosan välistä. Koukkua 6 (8) kierrosta ja aloita kärkikavennus poimintakierroksella. ”Poimi 3 silmukkaa normaalisti ja 2 silmukkaa yhteen*, toista * —- * vielä kaksi kertaa. Kavenna joka kierroksella samassa kohtaa, kunnes jäljellä on kolme silmukkaa. Päättele, kuten kärkikavennuksessa. Pujota lopuksi langat nurjalle puolelle ja päättele hyvin.

Ohjaajalle:
Viimeisin koukuttu kierros näyttää reikäiseltä ja saattaa aiheuttaa huolta. Reiät kuitenkin peittyvät edellisen kierroksen paluuvaiheen silmukoilla, kun seuraavan kierroksen silmukoita poimitaan.

Lisää vinkkejä ja ohjeita koukkuamiseen löytää YouTuben -videoista ja Koukkuaminen -oppaasta (Taito Lappi ry 2013).

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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UNELMALAUSEET METALLILANGASTA
Tulevaisuus
Haaveilu ja unelmointi antavat mielen leikkiä erilaisilla toiveilla ja tunteilla. Positiiviset mielikuvat antavat myös mielen
rentoutua ja ladata akkuja. Kaikkien haaveiden ei tarvitse toteutua, mutta ne voivat olla askeleita kohti muutosta. Millaisia unelmia ja haaveita sinulla on? Mihin asiaan ne liittyvät?
Muistathan, että haaveet saavat olla myös hassuja.
Kirjoita paperille omia haaveitasi ja unelmiasi. Valitse niistä
itsellesi tärkein ja kirjoita metallilangalla unelmalause seinälle muistuttamaan tästä haaveesta. Unelmilla on tapana toteutua, etenkin silloin, kun jokin asia muistuttaa
niistä koko ajan alitajuntaasi. Auttaisiko tämä unelmalause haaveidesi toteutumisessa?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Valinnan mukaan
Metallilankaa (esim. 3 mm vahvuista alumiinilankaa), 1 mm vahvuista metallilankaa
yksityiskohtiin ja kiinnityksiin
Erilaisia pihtejä metallilangan taivutteluun ja katkaisemiseen

Työohjeet:
1.

Ota vähintään A3 kokoinen paperi ja kirjoita unelmalauseesi siihen kaunokirjoituksella sen kokoisena kuin haluat sen tulevan seinälle. Kirjoita lause
siten, että et nosta kynää välillä. Mieti, miten saisit helpoiten taivuteltua
kirjaimet yhtenäisestä metallilangasta?

2.

Unelmalause voi koostua useammasta rivistä. Tässä työssä on tehty kaksi
riviä sanoja, jotka on yhdistetty ohuemmalla metallilangalla toisiinsa. Hahmottele oma lauseesi siten, että mietit jo valmiiksi rivien kiinnityspaikat.

2.

Aloita sitten metallilangan taivuttelu. Alumiinilanka on taipuisaa ja helposti muotoiltavissa käsin. Tiukemmissa mutkissa ja tarkemmissa yksityiskohdissa voit joutua käyttämään pihtejä. Valitse mielellään sellaiset pihdit,
joissa on muovinen kärkisuojus, jotta metallilankaan ei tule jälkiä. Voit
muotoilla lauseen myös muusta metallilangasta tai muun värisestä alumiinilangasta.

VINKKI!
Tavalliset pihdit voi suojata esimerkiksi maalarinteipillä, jotta niistä ei tule jälkiä metallilankaan. Kierrä useampi kierros maalarinteippiä kärkien ympärille.
Muista poistaa maalarinteipit työskentelyn päätyttyä.
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5.

Jatka taivuttelua ja käytä suunnitelmaa apuna kirjainten taivutuksissa.
Mikäli teet useamman rivin tekstiä, katkaise lanka katkaisupihdeillä ja
taivuta kärki mutkalle. Jatka sitten lauseen taivuttelua metallilangasta.

6.

Joissain kirjaimissa on viivoja tai pisteitä. Miten voisit toteuttaa nämä?
Tässä työssä t-kirjaimen viiva on toteutettu erillisellä ohuella metallilangalla.

7.

Suunnittele lauseen taivuttelun jälkeen vielä kiinnityspisteet eri riveille.

9.

Katkaise ohuemmasta metallilangasta pätkä ja taivuta se soikeaksi renkaaksi. Kiinnitä rivit toisiinsa tällä renkaalla.

10. Joissakin rivien kiinnityskohdissa voi olla pidempi väli, kuten mallityön
ensimmäisen rivin O-kirjaimessa ja toisen rivin p-kirjaimessa. Tee tähän
kiinnityslenkki siten, että otat pidemmän pätkän metallilankaa, jonka
kumpaankin päähän teet silmukan. Kiinnitä toinen silmukka ylempään
riviin ja toinen silmukka alempaan riviin. Välille jää yksinkertainen suora metallilangan pätkä.

Ohjaajalle:
Unelmointi ja haaveilu voi olla välillä haasteellista, se vaatii myös rohkeutta ja uskallusta haaveilla asioista
mitkä eivät oikeassa elämässä välttämättä toteudu. On siis hyvä rohkaista unelmoimaan ja haaveilemaan.
Unelmia ja haaveita voidaan kartoittaa myös Unelmakartan avulla, jos se tuntuu helpommalta tavalta aloittaa haaveilu ja unelmointi.

Metallilangan kanssa työskennellessä kannattaa käyttää suojakäsineitä tarvittaessa.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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TULEVAISUUDEN VÄRIT –RÄSYKORU
Tulevaisuus
Tiesitkö, että myös tulevaisuutta voi muistella: sijoita olemassa
olevia muistoja tulevaisuuteen, jossa jokin asia on muuttunut.
Miltä sinun tulevaisuuteesi näyttää?
Muunna tulevaisuuden muistot väreiksi ja väritä itsellesi Tulevaisuus-koru, jonka toteutat räsyvirkkaus-tekniikalla. Miltä sinun
tulevaisuutesi näyttää?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

oman valinnan mukaan
Räsyjä tai kangastilkkuja räsyjä varten
Sakset, koukkuneula, ryijyneula, ryijynpohjakangasta ja liimaa (esim. Erikeeper)

Alkuvalmistelut:
Leikkaa ryijynpohjakankaasta haluamasi malli esimerkiksi pieni neliö tai suorakaide. Ensimmäisellä kerralla
selkeä malli on helppo toteuttaa. Kuvion voi suunnitella rivi kerrallaan tai korun voi valmistaa etenemällä
reunasta keskelle tai keskeltä reunoille. Väriä voi vaihtaa työn edetessä rivi kerrallaan tai halutessaan.
Leikkaa pohjakangas ison ruudun keskeltä niin, että kaksi vierekkäin olevaa lankaa jäävät korun reunaan.
Huolittele korun reunat liimalla molemmin puolin. Levitä liimaa kahdelle reunalangalle huolellisesti kankaan molemmin puolin ja annan liiman kuivua kunnolla.

Työohjeet:
Reunan huolittelu räsyllä
1. Leikkaa reunan huolittelua varten noin senttimetrin levyistä räsysuikaletta.
Ota kerralla 40-50 cm pätkä räsyä ja pujota se ryijyneulaan. Liian pitkä räsysuikale rispautuu reunoistaan reunaa huolitellessa, joten kannattaa mieluummin jatkaa kudetta useamman kerran.
2. Aloita pujottamalla neula isoon neliöön kuvion pitkän sivun keskeltä alakautta ylös. Päättele aloituspätkä samalla, kun jatkat reunan huolittelua.

3. Etene ompelemalla räsy jokaiseen isoon ruutuun. Oikaise kangas leveäksi,
jotta se peittää reunan ja avaa kierrettä tarvittaessa.
4. Korun kulmassa pujota ensin kerran isoon ruutuun ja sitten toisen kerran samaan ruutuun, jotta räsy peittää ruudun kulman.
5. Räsyn jatkaminen: ompele vanhalla räsyllä niin pitkälle kuin saat. Ota uusi
räsy ryijyneulaan ja pujota uusi räsy kolmen ruudun matkalta reunahuolittelun alle. Vanhan räsyn pää päätellään samalla, kun jatketaan ompelemista.
6. Räsyn päättely reunassa: käännä työ ja pujota neulan avulla räsyä takaisinpäin reunahuolittelun alle muutaman sentin matkalta ja leikkaa kude poikki.
HUOM! Neulan tulee kulkea räsyhuolittelun alla niin, ettei se mene kankaasta läpi.
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Räsyvirkkaus
1. Leikkaa korua varten kankaasta riippuen noin 1,5-2 cm levyistä suikaletta
”kudehelmiksi”. Pieniäkin pätkiä voi käyttää. Lisäksi tarvitset helmien sisään
sisuslangan, joka voi olla noin sentin levyistä leikattua räsyä tai jotakin kevyttä
lankaa. Sisuslanka sitoo virkatut räsyhelmet niin, etteivät ne purkaannu.
2. Laita sisuslanka koukkuneulan silmään. Aloita korun kulman isosta ruudusta laittamalla koukkuneulan koukkupää korun oikealta puolelta nurjalle. Koruun tuleva räsy on työn alapuolella. Jätä räsyä aloituspäähän noin 3-4 cm päättelyä varten. Vedä räsy helmeksi ruudun oikealle puolelle noin sentin korkuiseksi. Jätä
helmi koukulle ja vedä uusi helmi seuraavasta ruudusta. Jatka työtä näin koko
rivi.
3. Jätä sisuslankaa 3-4 cm työn alkuun päättelyä varten. Kun koko ensimmäinen
rivi on tehty, vedä sisuslanka kaikkien helmien läpi.
4. Käännä työ ja jatka seuraavalta riviltä helmien virkkaamista. Sisuslanka vedetään rivi kerrallaan. Työn oikealla puolella sisulanka jää hieman näkyviin rivien
vaihtokohdassa. Älä vedä sisulankaa liian kireälle.
5. Kuderäsyn jatkaminen: Tee korussa kiinni olevaan kuteen ja uuden kuteen päähän pieni viilto noin 1,5 cm päähän kuteen päästä. Pujota uusi kude vanhan kuteen viillon läpi. Pujota vielä uuden kuteen toinen pää kuteen oman viillon läpi.
Kiristä kuteet niin, että leikatut viillot kiristyvät yhtenäiseksi kuteeksi ja päät
menevät samaan suuntaan kuin muu kude.
6. Tee koru valmiiksi
7. Päättele koru lopuksi pujottamalla ryijyneulalla aloituskude aloitusruudun viereiseen ruutuun korun nurjalta oikealle puolelle ja leikkaa kude räsyhelmen korkeudelta. Päättele sisulanka viereisen rivin helmien sisälle tai päättele se kuten
aloituskude helmien väliin.
8. Siisti koru tarvittaessa leikkaamalla langanpätkät pois.
9. Kiinnitä lopuksi korun nurjalle puolelle hakaneula kiinnittämistä varten.

Ohjaajalle:
Räsykorun tekemiseen löytyy myös Taitoliiton tuottama video-ohje:
https://www.youtube.com/watch?v=l4FdY4WO1xA

Omat muistiinpanot:

Ohje: Taito Varsinais-Suomi / Elina Helminen Kuvat: Taito Group / Jussi Vierimaa
Ohjeen sovellus: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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UNELMAKARTTA HUOVUTTAMALLA
Tulevaisuus
Unelmakartta on yksi tapa jäsentää omia unelmia ja haaveita.
Unelmakartta voi liittyä johonkin aihepiiriin tai se voi koostua
kaikista elämän eri osa-alueista. Perinteisesti unelmakartta tehdään leikkaamalla lehdistä lauseita ja kuvia, jotka puhuttelevat
itseä. Sen jälkeen nämä liimataan kartongille eräänlaiseksi kartaksi.
Minkälaisia unelmia ja haaveita sinulla on? Kirjaa ylös haaveitasi
paperille listan tai miellekartan avulla.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

noin 40 x 50 cm
paksua kierrätyshuopaa ja huovutusvillaa,
rimaa ja siimaa kiinnitystä varten
Huovutusalusta, huovutusneula, saippuaa,
muovia suojaamaan märkähuovutuksen ajaksi

Alkuvalmistelut:
Leikkaa paksusta kierrätyshuovasta noin 40 x 50 cm pala.

Työohjeet:
Työn suunnittelu:
1.

Valitse tekemästäsi listasta tai miellekartasta muutamia itsellesi tällä
hetkellä tärkeimpiä asioita, joita lähdet työstämään neulahuovutuksen
avulla.

2.

Hahmottele haaveista malli paperille. Väritä se myös niillä väreillä, mitä haluat työssäsi käyttää.

Huovutus:
1.

Käytä työn pohjana paksua kierrätyshuopaa. Aseta pohjahuopa ensin
huovutusalustalle ja pohjahuovalle ohut kerros villaa, jonka huovutat
huovutusneulalla pistelemällä eli tikuttamalla kiinni. Muista irrottaa
pohjahuopaa aika ajoin irti huovutusalustasta.

2.

Neulahuovuttaminen perustuu neulan kärjen sivussa oleviin väkäsiin,
jotka tarttuvat villan kuituihin ja saavat ne huopumaan ja takertumaan
sekä pohjaan että muihin villakuituihin.

3.

Pidä huovutusneulan asento pystysuorassa, koska huovutusneula katkeaa herkästi vääntyessään. Huovutusneuloja on hyvä olla useampia käytössä, koska neula herkän katkeamisen lisäksi neula tylsyy myös aikaa
myöten.
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4.

Huovuta neulalla huovutusvillasta alustaan unelmakarttasi aihepiirejä.
Voit lisätä edellisen huovutuskerroksen päälle lisää samanväristä villaa
tai erivärisiä villoja.

5.

Villakerroksen paksuutta voidaan säädellä villan määrällä. Aloita ohuemmalla kerroksella ja lisää kerroksittain, kunnes huovutustyö näyttää mieleiseltäsi. Villan kuituja on hyvä repiä erilleen ennen huovutusta. Tarvittaessa neulahuovutettuja kohtia voidaan myös purkaa nyppimällä villaa
irti pohjasta.

6.

Jos nurjalle puolelle kertyy liikaa villaa, voit parturoida sitä vähemmäksi
saksilla.
Kun työ on neulahuovutettu huolellisesti, voit vielä märkähuovuttaa sen
varovasti. Märkähuovutus tekee pinnasta tiiviimmän ja piilottaa neulan
jättämiä reikiä.

9.

10. Suojaa pöytä muovilla ennen märkähuovutuksen aloittamista. Aseta työ
muovin päälle ja kastele se varovasti kädenlämpöisellä vedellä. Hiero
sitten saippuakäsin työn pintaa varovasti. Kun olet käynyt koko työn läpi,
huuhtele työ vuorotellen kylmällä ja lämpimällä vedellä muutaman kerran. Puristele varovasti kuivaksi, mutta älä väännä!
11. Aseta työ kuivumaan tasaiselle alustalle pyyhkeen päälle ja muotoile työ
oikeaan muotoonsa.
11. Kun työ on kunnolla kuivunut, ompele siimalla tai ohuella langalla kiinnitysrima ala– ja yläreunaan työn taustapuolelle.
VINKKI!
Voit myös kehystää työn siten, että huovutustyö kiinnitetään kehyksien takapuolelle. Kehyksinä voidaan käyttää valmiita puukehyksiä tai ne voidaan tehdä itse esimerkiksi halkaistusta honkapuusta.

Ohjaajalle:
Huovutusneulalla työskennellessä kannattaa muistaa, että neula on todella terävä. Huovuttaminen vaatii
keskittymistä, mutta samalla se on myös hyvin terapeuttista ja lumoavaa puuhaa.
Jos työstä ei haluta tehdä taulua, siitä voi tehdä esimerkiksi istuinalusen retkelle. Tällöin työn taustapuolelle voidaan ommella esimerkiksi kestokassista, europeitteestä tai sadetakkikankaasta kosteutta läpäisemätön
pinta.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Riikka Rontti ja Merja Timonen 2021
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HEIJASTAVA KANNUSTUSRINTANAPPI
Osallisuus
Osallisuus merkitsee monenlaisia asioita. Mitä osallisuus tarkoittaa sinun mielestäsi? Miten sinä voisit lisätä omaa osallisuuttasi?
Pohdi, mikä olisi sellainen kannustuslause itsellesi, jonka tahtoisit jakaa muillekin? Esimerkiksi: ”Oot ihana”, ”Sinä riität”, ”Just
sie oot paras”.
Suunnittele ja toteuta oma heijastava kannustusrintanappisi!
Koko
Materiaalit
Lisäksi

maksimissaan 10 x 10 cm
Heijastinkangasta, Green Craft
-kierrätyshuopaa, kirjontalankoja ja hakaneula
Piirustuspaperia suunnittelua varten, lyijykyniä,
sakset, ompeluneuloja ja Permanent-tusseja

Alkuvalmistelut:
Green Craft kierrätyshuovasta leikataan 10 x 10 cm palanen. Heijastinkankaasta leikataan 8 x 8 cm palanen. Heijastinkankaan ja kierrätyshuovan väliin on tarkoitus jäädä näkyviin kierrätyshuopaa. Varaa myös
eri värisiä kirjontalankoja ja Permanent-tusseja.

Työohjeet:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Suunnittele ensin haluamasi kuvio piirustuspaperille. Heijastinkankaan
koko on 8 x 8 cm, joten kuvion pitää mahtua tälle alalle. Huomioi myös,
että teksti mahtuu kuvion sisälle.
Leikkaa kuvio paperista irti ja jäljennä kuvio sen avulla heijastinkankaan
nurjalle puolelle. HUOM! Kuvio tulee peilikuvana eli jos haluat sen samoin
päin kuin piirsit, käännä kuvio peilikuvaksi jäljennettäessä.
Leikkaa kuvio heijastinkankaasta jäljennöksen mukaisesti.

Aseta heijastinkangas keskelle huopapalaa. Huomaa, että reunoihin tulee
jäädä tyhjää tilaa.
Leikkaa huopa kuvion mukaan hieman heijastinkangasta isommaksi. Voit
oikoa tarkemmat yksityiskohdat, kuten tässä työssä on tehty omenan lehden ja karan kohdalla.
Kiinnitä heijastinkangas parilla kiinnitysklipsillä tai pyykkipojalla tai
klemmarilla huopakankaaseen muutamasta kohdasta, jotta heijastinkangas ei pääse liikkumaan ompelun aikana. Leikkaa kirjontalangasta noin 50
cm pätkä ja pujota lanka neulansilmään. Tee solmu langan toiseen päähän.
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7.

Kirjo heijastinkangas kiinni huopapalaan haluamallasi kirjontapistolla. Päättele lopuksi langat muutamalla pidemmällä pistolla huopalevyn sisään. Jatka
tarvittaessa kirjontalankaa päätellen edellinen lanka huovan sisään. Päättele
myös uuden langan alkupää huopaan ennen kirjonnan jatkamista. Muutamia
esimerkkejä kirjontapistoista näet alta.

8.

Kun olet ommellut heijastinkankaan huopapalaan, kirjoita Permanent-tussilla
haluamasi kannustuslause heijastinkankaalle. Voit tarvittaessa hahmotella
tekstin varovasti lyijykynällä ennen tussilla kirjoittamista.

9.

Kiinnitä lopuksi hakaneula nurjalle puolelle ompelemalla. Huomioi, että kiinnität hakaneulan siitä laidasta, joka ei aukea.

Kirjontapistoja
ETUPISTO ELI
HARSINPISTO
Tuo neula ylös kohdassa 1
ja vie neula alas kohdassa
2. Tuo neula jälleen ylös
kohdassa 3 ja vie alas
kohdassa 4. Jatka toistaen. Tikin pituutta voi
vaihdella.

PYKÄPISTO
Vie neula alas kohdassa 1
ja tuo neula ylös kohdassa 2. Jätä langasta lenkki
kankaan pinnalle neulan
alle. Jatka toistaen.

TIKKIPISTO ELI
JÄLKIPISTO
Tee ensin yksi etupisto.
Tuo sitten neula kohdassa
1 ylös. Vie neula kohdassa
2 alas (samasta kohtaa
kuin edellinen pisto päättyy). Tuo neula taas kohdasta 3 ylös. Toista ja
pidä piston pituus tasaisena.

KETJUPISTO
Tuo neula kohdassa 1 ylös
ja piste se samasta kohdasta sisään, mutta jätä
langasta lenkki kankaan
pinnalle. Tuo neula uudelleen ylös kohdassa 2
lenkin sisäpuolelta. Toista
ja kiristä lankalenkki samalla, kun teet uuden
piston. Viimeisen lenkin
yli tehdään pieni pisto,
jotta se kiinnittyy paikal-

Ohjaajalle:
Kuvion suunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi piparkakkumuotteja, jos on vaikea keksiä tai piirtää omaa
kuviota. Käytä heijastinkangasta, jossa ei ole liimaa taustapuolella. Kirjominen on tällöin helpompaa, kun
liima ei tartu neulaan kiinni. Heijastinakankaan voi myös jättää kokonaan pois ja tehdä pelkän rintanapin.
Haastetta työhön saa kirjomalla myös tekstin tai käyttämällä muita kirjontatapoja. Rintanappiin voi myös
kirjoa erilaisia kuvioita tai vaikka kukkia ja lehtiä.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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MIELIPITEITÄ –KIRJANMERKKI
Osallisuus
Käsityöaktivismi on kansalaisaktivismin muoto, jonka ilmaisukeinona on käsityö. Käsityöaktivismilla voidaan ottaa kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Koetko sinä, että yhteiskunnassa
on olemassa epäkohtia, joihin sinä haluaisit muutosta? Mitä nämä asiat ovat? Minkälaista muutosta haluaisit saada aikaan?
Suunnittele oma kantaa ottava kirjanmerkkisi ja toteuta se ristipistoin.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

pieni 35 x 80 mm, iso 55 x 185 mm
Aida-kangasta tai Aida-nauhaa (lev. 35 mm),
kirjontalankoja (esimerkiksi muliinilankoja),
silitettävää tukikangasta kirjanmerkin taustaksi
Kirjontaneuloja ja sakset

Alkuvalmistelut:
Suunnittele ensin oma kirjanmerkkisi. Liitteestä 4 löytyy ruudukkopohjia ristipistotyön suunnittelua varten
ja alta löytyy kirjainmalleja ristipistotyöhön. Ylärivissä on isommat kirjaimet ja alarivissä pienemmät. Mustaan pohjaan tehdyssä mallityössä on käytetty pieniä kirjaimia ja valkoisessa kirjaimet on kirjottu etupistoin.
Yksi ruutu vastaa yhtä ristipistoa. Mallitöiden Aida-kankaan tiheys on 5,4 ruutua/cm ja Aida-nauhan tiheys
6 ruutua/cm.

Ristipisto-aakkoset
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Työohjeet:
Leikkaa ensin isoa kirjanmerkkiä varten 55 x 185 mm kokoinen pala Aida-kangasta tai pientä kirjanmerkkiä
varten noin 80 mm pitkä pätkä Aida-nauhaa.
Tee ristipistoja haluamallasi värillä ruutuja laskemalla suunnitelman mukaan. Alla on ristipiston ohje. Mallityössä on käytetty muliinilankaa ja kolmea säiettä kerralla.

Oikealle kallistuva alapisto:

Vasemmalle kallistuva yläpisto:

Valmis ristipistorivi

Työnnä neula kankaan oikealle
puolelle ruudun vasemmasta alakulmasta ja vie se sitten nurjalle
ruudun oikeasta yläkulmasta.

Työnnä neula kankaan oikealle
puolelle ruudun vasemmasta yläkulmasta ja viemällä se nurjalle
ruudun oikeasta alakulmasta.

Tee aina ensin koko rivi alapistoja ja palaa yläpistoja ommellen.
Näin riveistä tulee siistejä.

Kirjaimia tehdessä on tarpeen hypätä useamman ruudun yli. Laske silloin tarkoin ruudut.
Päättele langat nurjalle puolelle siististi aina langan loppuessa.. Tee vielä ristipistoilla kehys työn ympärille
tai päihin. Leikkaa ja silitä lopuksi sopivan kokoinen kappale silitettävää tukikangasta kirjanmerkin taustaksi.

Ohjaajalle:
Kirjanmerkin voi toteuttaa myös kirjomalla. Kirjaimet on helpoin kirjoa etupistoin, mutta myös muita kirjontapistoja voidaan käyttää. Kankaana voidaan käyttää esimerkiksi pellava– tai puuvillakankaita. Tällöin on
hyvä käyttää kirjontakehystä apuna.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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RAKKAUDELLA –AVAIMENPERÄ
Osallisuus
Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? Mikä asia tekee heistä sinulle
erityisiä? Valitse itsellesi tärkeä ihminen ja mieti mitä haluaisit
sanoa hänelle. Miten kertoisit hänelle, että hän on sinulle tärkeä?
Tee hänelle oma avaimenperä, johon kirjoitat viestin tälle tärkeälle ihmiselle elämässäsi.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

Noin 30-50 mm
Puukiekkoja, parafiiniöljyä, 10 mm välirengas
(paksuus min. 1 mm) ja avaimenperärengas
25 mm
Vuolupuukko, hiomasieniä tai –paperia (eri
karkeusasteita), kirjainmeistit 5 mm (tai
pienemmät), vasara, piirtopuikko, polttokolvi,
pienoisporakone sekä poranterä ja pieni
jyrsinterä, korupihdit, pehmeää kangasta

Alkuvalmistelut:
Mikäli halutaan tehdä puukiekot itse, pitää alkuvalmistelut tehdä vähintään puoli vuotta etukäteen, jotta puu
ehtii kuivua. Erilaisista puiden oksista sahataan noin 7 mm vahvuisia puukiekkoja. Puukiekon halkaisija voi
vaihdella. Hyvä koko on noin 30-50 mm, mutta voi tehdä suurempiakin.

Työohjeet:
1.

Valitse ensin mieluisa puukiekko. Tarkastele puun syitä ja kuviointeja.
Haluatko tehdä lehtipuukiekosta vai miellyttääkö honkapuu sinua enemmän?

2.

Aloita puukiekon työstäminen siistimällä kiekon reunat varovasti vuolupuukolla. Puukiekon reunaan tulee viiste, joka on noin 1,5 mm leveä katsoen kiekon sivusta.
HUOM! Käytä mielellään AINA viiltosuojahanskoja vuollessasi puukolla!
Ilman hanskoja on mahdollista työskennellä vain, mikäli on tottunut ja
taitava puukonkäsittelijä.

3.

Jatka puukiekon työstämistä hiomalla hiomasienellä tai hiomapaperilla.
Aloita karkeimmalla hiomasienellä ja hio puukiekon pintaa pyörivin liikkein, kunnes se on tasainen eikä siinä näy enää suurempia uria.

4.

Jatka sitten hiomista hienommalla hiomasienellä ja viimeistele pinta hienoimmalla hiomasienellä.

5.

Hio puukiekon molemmat puolet ja pyyhi sitten hiontapölyt pois pehmeällä kankaalla.
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5.

Suunnittele haluamasi teksti puukiekkoon. Varmista, että se mahtuu hyvin siihen. Voit käyttää apuna kirjainmeistejä, joiden avulla voit lyödä
vasaralla kirjaimet puupintaan. Ääkkösten pisteet saa tehtyä esimerkiksi
piirtopuikolla. Meistejä käytettäessä on hyvä käyttää alasinta puukiekon
alustana.

6.

Kuumenna sitten polttokolvi ja kirjoita haluamasi teksti puukiekkoon.
Etusivun kuvassa ”OOT RAKAS” teksti on tehty meisteillä ja ”SINÄ RIITÄT” vapaalla kädellä polttokolvilla kirjoittamalla.
HUOM! Polttokolvi on KUUMA! Varo polttamasta sormiasi ja käytä tarvittaessa työhanskoja!

7.

Halutessasi voit tehdä polttokolvilla kuvioita tai tekstiä myös kiekon toiselle puolelle (katso alla oleva kuva).

8.

Kun polttokuvioinnit ovat valmiita, poraa pienoisporakoneella reikä 2
mm terällä puukiekon laitaan. Reiän keskusta on noin 4 mm kiekon reunasta.
Muista laittaa puukiekon alle lauta tai muu alusta ennen poraamista,

7.

Reikää pitää luultavammin hieman laajentaa, jotta välirengas pyörii sujuvasti puukiekossa. Tämän voit tehdä pienoisporakoneella, jossa on
pieni kartionmallinen jyrsinterä. Viistä reikää suuremmaksi kiekon reunan puolelta työskentelemällä varovasti ja vähän kerrallaan aukkoa suurentaen.

8.

Kun reikä on sopivan kokoinen, öljyä puukiekko parafiiniöljyllä. Laita
tippa öljyä puukiekolle ja hiero se kauttaaltaan öljyllä. Anna öljyn
imeytyä noin puoli tuntia ja pyyhi sitten talouspaperilla ylimääräinen
öljy pois. Öljyämisen voi toistaa aika ajoin, jotta avaimenperä säilyy
hyvänä.

9.

Pujota lopuksi välirengas puukiekon reikään ja avaimenperärengas välirenkaaseen.

10. Anna avaimenperä sille henkilölle, jolle teit sen kertoaksesi hänelle

Ohjaajalle:
Puukiekkoja saa askartelukaupoista, mutta niitä voi tehdä luonnosta jokamiehenoikeudella maasta kerätyistä oksista. Elävästä tai kaatuneesta puusta otettaviin oksiin tarvitaan maanomistajan lupa.
Kirjainmeistien avulla saadaan valmis kova ura, mikä helpottaa polttokolvilla kirjoittamista. Jotta kirjoitus
tulee suoraan, apuna voidaan käyttää maalarinteippiä, joka toimii kohdistimena meistejä käytettäessä.
Avaimenperän sijaan puukiekosta voidaan tehdä koru lisäämällä avaimenperärenkaan sijaan esimerkiksi puuvillanyöristä tai nahkanyöristä kaulanauha. Kaulanauhasta saa helposti säädettävän, kun tekee kummallakin
langanpäällä toisen langanpään ympärille solmun.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
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SANAPILVI -EVÄSKASSI
Työ
Työ on merkittävä osa ihmisen elämää, sillä työssä vietetään iso
osa valveillaolon tunneista. Siksi työssä jaksaminen on tärkeää
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Millaisia haaveita sinulla on työn suhteen?
Pohdi omia vahvuuksiasi työelämän näkökulmasta. Mitä osaat ja
missä olet taitava? Mitä erityisosaamista sinulla on? Mitkä ominaisuudet tukevat työssäjaksamistasi?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

noin 35 x 40 cm
Kangaskassi, vehnäjauhoa ja vettä sekä
EMO-kankaanpainovärejä
Paperia ja kynä, Trick Marker –tussi,
suojamuovia, sanomalehteä suojaksi kassin
sisälle, kertakäyttölusikoita, astia värille, veitsi sekä silitysrauta ja –lauta

Alkuvalmistelut:
Kirjoita lista omia vahvuuksiasi kuvaavista sanoista. Valitse niistä noin viisi mielestäsi parhaiten sinua kuvaavaa sanaa. Käytä näitä sanoja tehdäksesi kangaskassiin sanapilvi vehnäjauhobatiikin avulla.
Pohdi myös mikä väri kuvastaa sinua parhaiten. Käytä tätä väriä pilven muotoiluun.

Työohjeet:
1. Suojaa aluksi työpöytä muovilla.
2. Laita sitten sanomalehteä tai muovia kangaskassin sisälle, jotta venhäjauhobatiikki tai kangasväri ei mene kankaan läpi kassin toiselle
puolelle.
3. Sekoita 1 dl vehnäjauhoja ja 1 dl vettä keskenään huolellisesti. Anna
seoksen saostua hetki. Kirjoita tällä välin valitsemasi sanat kankaalle
Trick Marker –tussilla. Kirjoita selkeällä ja isolla tekstillä, koska vehnäjauho-vesiseoksella on vaikea kirjoittaa pikkutarkkaa tekstiä.

4.

Siirrä vehnäjauho-vesiseos suklaakynään tai esimerkiksi pursotinkärkiseen pulloon. Pursota sanat seoksella kangaskassin pintaan ja jätä työ
kuivumaan yön yli.

HUOM! Jos seos tuntuu liian paksulta, voit lisätä hieman vettä. Jos se tuntuu taas liian ohuelta, lisää ripaus jauhoja. Seoksen kuuluu olla sen verran
paksua, että joudut hieman puristamaan sen ulos pursottimesta, mutta ei
niin paksua, että se sinkuu.
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5.

Kun vehnäjauho-vesiseos on kuivunut kunnolla, rypistele kangasta halkeamien aikaansaamiseksi. Tarkoituksena on, että kankaanpainoväriä
saa mennä hieman halkeamiin.

6.

Valmista sitten EMO-kankaanpainoväreistä mieleisesi seos. Värien sekoittamisesta on kerrottu ohjeessa Vihanneksilla ja hedelmillä painetut
tiskiliinat sivulla 31. Laimenna väriä pienellä vesitilkalla, mutta varo
laimentamasta liikaa. Muutoin väri imeytyy vehnäjauhoseoksen alle ja
kirjaimet eivät erotu sitten kunnolla. HUOM! Väriä tarvitaan melko vähän, käytä siis harkiten!

7. Tuputtele sitten sienen avulla väriä kankaalle sanojen ympärille. Näin
muodostuu pilvi sanoille. Jätä kangaskassi jälleen kuivumaan.
8.

Kun väri on kuivunut, rapsuta enimmät vehnäjauhoseokset pois kankaasta ruokailuveitsellä.

9.

Kiinnitä väri sitten silittämällä kangas huolellisesti. Noudata kangaskassin silityslämpötilaa ja varo polttamasta vehnäjauhoseoksen jäämiä kankaaseen.

10. Pese kangaskassi 40 °C lopun vehnäjauhoseoksen poistamiseksi.
11. Anna kangaskassin kuivua ja silitä vielä kerran.

Ohjaajalle:
Trick Marker –tussin jälki haihtuu ajan myötä, joten siitä ei jää jälkiä kankaaseen. Vehnäjauho-vesiseoksella
kirjoittaminen voi tuntua haasteelliselta, mutta isoa tekstiä käytettäessä se onnistuu kyllä. Kirjoittamista
kannattaa harjoitella vaikkapa leikkuulaudalle tai leivinpaperille ennen kangaskassiin kirjoittamista.

Kankaanpainossa ei kannata painaa liian voimakkaasti sienellä, jotta väri ei leviä vehnäjauhoseoksen alle.
Tämä työ soveltuu hyvin useammalla kerralla työstettäväksi, sillä työn pitää kuivua välillä. Vahvuuksista on
hyvä käydä myös keskustelua yhdessä ryhmän kanssa.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Riikka Rontti ja Merja Timonen 2021
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NAHKAPAPERI-KYNÄKOTELO
Työ
Erilaisissa töissä tarvitaan erilaisia taitoja. Työ voi olla fyysisesti
tai henkisesti raskasta, siinä voidaan tarvita tieteellistä tai taiteellista osaamista, ja myös sosiaaliset taidot ovat tärkeitä monessa työssä. Jotkin työt puolestaan vaativat jotain erikoisosaamista. Minkälaista on sinun työsi? Minkälaista osaamista siinä
tarvitaan?
Ompele itsellesi kynäpenaali tai pussukka tärkeille tavaroille
työpäiviä varten. Pohdi riippumatta työtilanteestasi, minkälainen on sinun unelma-ammattisi ja mitä taitoja siinä tarvitaan?
Koko
Materiaalit
Lisäksi

12,5 x 20,5 cm
Nahkapaperia, puuvillakangasta vuoreksi,
vetoketju 20 cm ja ompelulankaa
Sakset, viivain ja mittanauha, ompelukone,
silitysrauta ja –lauta, nuppineuloja ja kiinnitysklipsejä tai pyykkipoikia

Työohjeet:

1. Leikkaa ensin nahkapaperista
24 x 28 cm palanen ja puuvillakankaasta 2 kpl 15 x 24 cm
palasta.

2. Rutistele sitten nahkapaperia
voimakkaasti. Nahkapaperi on
lujaa, joten voit huolella rutistella sitä.
3. Kastele nahkapaperi lämpimällä vedellä ja rutistele lisää. Kosteana nahkapaperia
on helpompi ommella ja käsitellä.
4. Silitä nahkapaperi lopuksi.
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5. Aseta nahkapaperi ”oikea”
puoli ylöspäin, vetoketju sen
päälle oikea puoli nahkapaperia vasten ja viimeiseksi toinen vuorikankaan palanen oikea puoli alaspäin.
6. Kiinnitä pyykkipojilla tai kiinnitysklipsuilla ja ompele sauma läheltä vetoketjua.

7.

Taita työ niin, että nurjat puolet ovat vastakkain ja vetoketju tulee esille. Silitä taitos ja tikkaa vetoketjun reuna pitkällä tikillä noin 2 mm päästä nahkapaperin taitteesta.

8.

Ompele sitten vetoketjun toinen puoli: aseta jälleen nahkapaperin oikea
puoli päällepäin, vetoketjun oikea puoli sitä vasten ja toinen vuorikankaan palanen vetoketjun päälle oikea puoli alaspäin.

9.

Käännä työ oikeinpäin ja tikkaa vielä vetoketjun toinenkin laita samalla
tavalla kuin toinen laita. Tikkaaminen on helpompaa, jos avaat vetoketjun.

10. Taita työ seuraavaksi siten, että vuorikankaat on oikeat puolet vastakkain
ja nahkapaperi on oikeat puolet vastakkain. Vetoketju jää näiden kahden
väliin.

11. Neulota ja ompele vuorikankaan pohja noin 1 cm saumanvaralla molemmista reunoista noin 6 cm matkalta. Keskelle jää siis 12 cm leveä aukko,
josta pussukka käännetään oikeinpäin sivusaumojen ompelun jälkeen.
HUOM! Muista langan päättely ompeleen alussa ja lopussa. Ompele noin 1 cm
matkalta edestakaisin suoraa ommelta.
12. Merkitse seuraavaksi nahkapaperin puoliväli tarkasti.
13. Taittele työ sivusaumojen ompelua varten siten, että nahkapaperin puoliväli, vetoketjun keskiosa ja pohjan sauma ovat samassa linjassa. Oikeat
puolet ovat tässä vaiheessa työn sisäpuolella.
14. Ompele sitten sivusaumat suoralla ompeleella 1 cm saumanvaralla. Halutessasi voit huolitella reunan siksakilla.
15. Käännä työ sitten oikeinpäin vuorikankaan pohjassa olevan aukon kautta.
Varmista, että kulmat asettuvat kunnolla.
16. Tikkaa viimeiseksi pohjan aukko umpeen suoralla ompeleella tai ompele
se käsin.

Ohjaajalle:
Nahkapaperi on kestävää ja lujaa. Se on vegaani vaihtoehto nahalle. Nahkapaperia kestää käsitellä aika rajustikin sen repeämättä. Nuppineulojen käyttöä kannattaa kuitenkin välttää, sillä se jättää reiät nahkapaperiin. Kastelu helpottaa ompelua ja käsittelyä. Rutistelemalla siitä saadaan nahan näköistä. Nahkapaperia
voidaan myös koristella: siihen voi esimerkiksi painaa tai kirjoa kuvioita.
Vetoketjun ompelu voi olla haasteellista, jos nahkapaperi on yhtenä palasena. Senkin voi siis leikata kahdeksi palaksi, kuten vuorikankaan. Leikkaa tällöin sekä nahkapaperista että vuorikankaasta 2 kpl 15 x 24 cm palaset. Ompele nahkapaperikappaleiden pohjat yhteen, mutta älä jätä aukkoa, kuten vuorikankaassa.

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2021
(Alkuperäinen ohje: www.eurokangas.fi)
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JAPANILAINEN KIRJANSIDONTA
Työ
Muistia tarvitaan jokaisessa työssä. Muistin kuormittuminen aiheuttaa muun muassa unohtelua ja oppimisen vaikeutta. Lisäksi
esimerkiksi virheet lisääntyvät ja toiminta hidastuu. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.
Minkälaisia asioita sinun tarvitsee muistaa omassa työssäsi? Käytätkö muistamisen tueksi jotain muistisääntöjä tai kenties muistivihkoa? Tee itsellesi mieluisa muistivihko, jonka avulla tärkeät
asiat pysyvät tallessa.
Koko
Materiaalit
Lisäksi

A5-kokoinen vihko (15 x 21,5 cm)
Paksua pahvia tai konepahvia (paksuus
n. 2 mm), tulostuspaperia, pala tapettia,
vahvaa puuvillalankaa, Erikeeper-liimaa
Suojamuovia, liimaustarvikkeet, porakone ja
pieni poranterä ja neula

Työohjeet:
1.

Leikkaa paksusta kartongista tai konepahvista kansiksi sopivat palat: kaksi kappaletta 2,5 x 15 cm ja kaksi kappaletta 18 x 15 cm.

2.

Leikkaa tapetista kaksi kappaletta 19 x 25 cm kokoista palaa kansien päällystämistä varten.

3.

Leikkaa tulostuspaperista vihkoon sisäsivuiksi haluamasi määrä sivuja A5-koossa. Paperien leikkaamisessa on hyvä käyttää apuna paperileikkuria, jotta saat suorat ja siistit reunat papereihin. Älä leikkaa
liian suurta määrää kerralla!

HUOM! Voit tehdä kannet myös yhdestä palasta, jolloin tarvitset kaksi
kappaletta A5-kokoista palaa. Valitse tällöin hieman ohuempi kartonki
kansipahveiksi, jotta saat sen taittumaan kauniisti.
4. Suojaa pöytä muovilla ennen työskentelyn aloittamista.
5. Laimenna Erikeeper-liimaa vedellä ja levitä liima tapetinpalalle
pensselin avulla. Liimaseos saa olla aika juoksevaa, jotta se levittyy
tasaisesti.
6. Liimaa paksut kartonginpalat paperille kuvan mukaisesti. Kapeamman ja leveämmän kartonginpalasen väliin jää noin 2-3 mm väli.
7. Taita sitten tapetin kulmat kuvanmukaisesti kartongin päälle ja liimaa ne kiinni kartonkiin.
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6.

Taita vielä tapetin lyhyet ja pitkät sivut kartongin päälle ja liimaa
ne kiinni kartonkiin.

7.

Leikkaa värillisestä tulostuspaperista tai kuviopaperista kansien sisäpuolelle paperi, jonka koko on noin 14 x 20,5 cm. Reunapaperi on
noin 5 mm reunoiltaan pienempi kuin kansi.

8.

Liimaa leikattu paperi kannen sisäpuolelle peittämään liimatun tapetin reunat. Näin saat siistin ja huolitellun sisäkannen.

9.

Liimaa toinen kansi samalla tavalla ja laita kannet painon alle kuivumaan vähintään yön yli.

11. Kun liima on kuivunut, mittaa ja merkitse etukannen reunaan reikien paikat niin, että reunimmainen reikä on noin yhden senttimetrin päässä yläreunasta ja alimmainen noin yhden senttimetrin päässä
alareunasta. Mittaa reikien välit samanmittaisiksi. Reikiä tulee yhteensä neljä.
12. Kokoa vihko puristimien avulla kokoon reikien poraamista varten.
13. Poraa pienellä poranterällä reiät koko vihon läpi asti. Muista käyttää
alla laudankappaletta tai muuta alustaa, jotta et poraa kirjan läpi
pöytään reikää!
14. Sido vihko vahvalla puuvillalangalla liitteessä 5 olevan kuvallisen ohjeen mukaisesti.

Ohjaajalle:
Vihko voidaan tehdä useammassa eri koossa. Suhteuta mitat silloin käytettävään paperikokoon. Kannen materiaalina voidaan käyttää tapetin lisäksi esimerkiksi skräppäykseen tarkoitettuja kuviopapereita tai kierrätysmateriaalia kuten lahjapaperia. Voit myös kokeilla muita tapoja sitoa.
Lisää vinkkejä japanilaiseen kirjansidontaan löydät esimerkiksi
•

Yle Strömsön nettisivuilta tai

•

Punomo.fi –sivustolta

Omat muistiinpanot:

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Riikka Rontti ja Merja Timonen 2021
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LIITE 1 RÄSYMATON SUUNNITTELU
Voit käyttää niin montaa kudetta kuin haluat. Väritä elämäsi räsymatto ja
laske kuinka paljon tarvitset kutakin väriä (kudetta).
Kuteen menekki lasketaan seuraavasti:
Maton leveys (m) x raidan pituus (m) x 2 kg = kyseisen kuteen menekki kiloina

Kude 1:

Kude 2:

Kude 3:

Kude 4:

Kude 5:

Kude 6:

Kude 7:

Kude 8:

Kude 9:

Kude 10:
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LIITE 2 HIERONTAKOUKUN KAAVA
Tulosta hierontakoukun malli ja suurenna se kopiokoneella, jotta se vastaa
todellista kokoa (noin 200 %). Suurennettu kuva on A3-arkin kokoinen. Käytä
apuna kuvassa olevaa 10 cm mittaa, jotta saat mallista oikean kokoisen. Voit
vaihtoehtoisesti piirtää itse vapaalla kädellä mallin mukaan oman hierontakoukun mallin.
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LIITE 3 TUNNEKUKKANEN
Tutustu oheiseen tunnekukkaseen. Tunnistatko tunteet? Löydätkö niille vastaparit?
Mikä väri kuvastaa mielestäsi mitäkin tunnetta? Väritä kukkanen niillä väreillä. Jokainen kukan terälehti väritetään omalla värillään.

Piirros: Taito Lappi / Karoliina Erkinjuntti
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LIITE 4 RISTIPISTOJEN RUUTUKAAVIOT

Käytä näitä ruutukaavioita ristipistotyön suunnitteluun.
Vasemmanpuolimmainen on tarkoitettu aida-kankaalle
(tiheys 5,4 ruutua/cm) ja oikeanpuolimmainen aidanauhalle (tiheys 6 ruutua/cm).
Aida-kangas kehystetään vielä ristipistoilla (ks. ohjeen
mallikuva). Kaavion alue on kehyksen sisälle jäävä alue.
Kehyksen ulkopuolelle jää vielä kaksi riviä ruutuja, jotka puretaan hapsuiksi.
Aida-nauhan kaavion päät varmistetaan ristipistorivillä.
Kaksi alimmaista ja ylimmäistä riviä kaaviosta puretaan
hapsuiksi.
Väritä ruutuja saadaksesi aikaan kirjaimia tai kuvioita.
Mallikirjaimet löydät ohjeesta.
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LIITE 5 JAPANILAINEN KIRJANSIDONTA-OHJE
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OMIA MUISTIINPANOJA
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Taito Lappi ry on yksi Taitojärjestön 16 aktiivisesta yhdistyksestä. Toimimme Lapin alueella ja tarjoamme
käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Edistämme käsityökulttuuria taitona ja
elinkeinona. Arvojamme ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Korostamme kädentaidoissa
lappilaista perinnettä, yhdistämme sitä matkailuun ja pidämme yhtä alan muiden toimijoiden kanssa. Palvelemme käsityön ammattilaisia, harrastajia sekä kaikkia joita käsityö kiinnostaa. Toimipisteemme löytyvät Rovaniemeltä ja Pellosta.

Taito Shop Rovaniemi
Käsityömyymälä, josta löydät laadukkaita kotimaisia tuotteita sekä erilaisia materiaaleja ja tarvikepaketteja käsityön harrastajille. Myymälä toimii myös verkkokauppamme varastona. Myymälämme tuotto käytetään käsityö kulttuurin edistämiseen alueellamme.

Taitokeskus - Kutomo
Rovaniemen taitokeskuksen kangaspuissa on valmiiksi rakennetut loimet. Voit varata itsellesi sopivan kudonta-ajan ja tulla kutomaan asusteita ja kodin tekstiilejä loimitarjonnan mukaan.
Pellon taitokeskus tarjoaa kudonnan ja ompelun neuvontapalveluja sekä materiaalien ja tarvikkeiden välitystä. Kurssiyhteistyö Pellon kansalaisopiston kanssa on tiivistä. Pellon taitokeskus palvelee syyskuusta
toukokuuhun ja on suljettu kesäkuusta elokuuhun.

Käsityökoulu Peukku
Taito Käsityökoulu Peukku on iloisen tekemisen ja onnistumisen paikka. Annamme käsityön taiteen perusopetuksen mukaista opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Käsityökoulu Peukussa tehdään ja tuunataan,
suunnitellaan ja muotoillaan.

Kunto Peukku
Kunto Peukku on kuntouttavaa työtoimintaa kädentaitojen parissa. Palvelua toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kädentaitojen kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnetään käsitöiden hyvinvointivaikutuksia lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja parantamaan työ– ja toimintakykyä.

Taitokeskus ja Taito Shop Rovaniemi
Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
P. 040 680 0101
www.taitolappi.fi

Yhteystiedot

www.facebook.com/taitolappi
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Pellon taitokeskus
Opintie 7, 95700 Pello
p. 040 680 0199
www.instagram.com/taitolappi

