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Me rakastamme huovutusta ja villakirjontaa! 		
Ja tämän kirjan luettuasi niin rakastat sinäkin.

 äihin vanhoihin puitteisiin. Kirjan ohjeet on
n
jaettu neljään kappaleeseen, jotka seuraavat vuoden k iertoa ja samalla tekevät kierroksen kodissa
ja lähimetsässä. Kirjonta- ja huovutusohjeet on
laadittu ideoiksi ja inspiraatioksi ja niiden jäljittely prikulleen ei ole tarpeellista, vaan tarkoitus
on päästää valloilleen oma sisäinen villanhenki.
Ohjeista löytyy varmasti jokaiselle jotakin!

Villainen. sai alkunsa kun huomasimme, että
emme löytäneet huovutusta ja villakirjontaa
koskevia ohjeita modernin kodin sisustukseen.
Halusimme käyttää villaa, huopaa ja lankaa sisustuksessa uusilla raikkailla tavoilla. Ohjeissa on
rikottu rajoja ja vaikka kunnioitammekin vanhoja
perinteisiä käsityötapoja, halusimme revitellä
Me taas olemme vähän villasia* käsityöläisiä,
uusien ideoiden parissa ja tuoda sekä huovutusta jotka tekevät käsitöitä puhtaasta tekemisen ilosta.
että villakirjontaa tähän päivään.
Lopputuloksella ei ole useinkaan väliä, vaan se
mikä merkitsee, on tekemisen riemu. Tuulin intoSisustukseen saa helposti lämpöä ja tunnelmaa
himo huovutukseen ja Sannan kirjontatyöt ovat
kerrostamalla vanhaa ja uutta. Villa on perintei
tuoneet tekemiseen uutta näkökulmaa, kun ei olla
senä materiaalina sisutuksessa erittäin luonteva
juututtu vain yhteen tekniikkaan. Kirjaa on ollut
ja myös huovutus ja villakirjonta täydentävät toi- ilo tehdä ja uskommekin, että taitomme täydensiaan mainiosti vanhoina tekniikkoina. Uudet
tävät toisiaan ja lopputuloksena on hauska ja
raikkaat ideat ja värit tuovat kuitenkin uutta
inspiroiva kirja, joka ei ota itseään liian vakavasti.
Villaisia käsityöhetkiä!
Sanna ja Tuuli

* höpö, outo, ei ihan tavallinen (varsinaissuomalainen murresana)
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teoriaa.
Eli lyhyesti se, mitä sinun olisi hyvä tietää,
ennen kuin aloitat.

villan olomuodot.
Villa on materiaalina moniulotteinen ja sitä on
tarjolla monessa eri muodossa. Villa on lampaasta suoraan kerittynä rasvaista ja kiharaista, mutta
sitä myydään huovutukseen karstattuna ja pestynä. Karstaamalla villan kuidut saadaan samansuuntaisiksi ja ne myös suoristuvat hieman.
Pesu poistaa osan rasvasta sekä epäpuhtaudet 		
ja roskat villan seasta.
Karstavilla eli huovutusvilla myydään yleensä
isoina levyinä, joissa villakuidut ovat useana
samansuuntaisena ilmavana kerroksena päällekkäin. Huovutuksessa nämä kerrokset revitään
erilleen ja asetellaan ristikkäin, jolloin kuidut
takertuvat vahvasti yhteen.
Villatopsissa villakuidut on karstattu pitkään
nauhamaiseen muotoon. Topsissa käytetty villa
on yleensä pitkäkuituista ja sileää. Huovutuk
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sessa topsista revitään lyhyitä hahtuvia, jotka asetellaan ristikkäin haluttuun muotoon. Villan
kuidun suunta on helppo erottaa.
Esihuopa tai neulahuopa on koneellisesti huovutettua villaa, jota voidaan käyttää samalla tavalla kuin karstavillaa. Esihuopaa ei ole vielä vanutettu, joten se kutistuu samalla tavalla kuin
karstavilla.
Valmishuopa on nimensä mukaisesti valmiiksi
huovutettua villaa. Se on tiivistä ja jämäkkää.
Sitä voi käyttää kankaan tavoin ja leikata ilman,
että se rispaantuu tai purkaantuu. Ero teollisen
ja käsin huovutetun huovan välillä on silminnähtävä. Valmishuopa on tasaista, sileää ja tiivistä.
Käsin huovutettu huopa on ilmeikästä ja eläväpintaista.

Erilaiset ja eripaksuiset villalangat ovat ehkä villan tutuimpia muotoja. Neulomisen, virkkaamisen ja kutomisen lisäksi ne käyvät mainiosti huovuttamiseen. Niillä saadaan luotua erilaisia tekstuureja tai efektejä huovan pinnalle.
Hahtuva eli esilanka on kierteetöntä ja hyvin
huopuvaa ohutta villanauhaa. Kierteettömyytensä vuoksi se katkeaa helposti vetämällä ja sopii
hyvin huopapinnan kuviointiin.
Hahtuvalanka valmistetaan kertaamalla kahta
tai useampaa hahtuvasäiettä paksuksi langaksi.
Toisin kuin hahtuva, hahtuvalanka muodostaa
huovutettaessa huovan pintaan selkeitä koho
kuvioita ja sopii siksi hyvin huovan tekstu
rointiin.

Fanttilanka on teollisesti valmistettua esihuopa
pötköä. Se on paksua, lievästi kierrettyä villaa,
joka huopuu karstavillan tavoin.
Karstalanka on löyhäkierteistä rouheaa lankaa.
Sitä on saatavilla useaa eri paksuutta. Ohuet
langat sopivat mainiosti villakirjontaan.
Kampalanka on joustavaa ja kiiltävää sekä tiukkakierteisempää kuin karstalanka. Sen valmistuksessa, kampaamisessa, lankaan päätyvät vain
villan pisimmät kuidut, joten lanka on hyvin
kestävää. Kierteisyytensä ansiosta kampalangalla
saa kirjottua mielenkiintoisia pintoja.
Muhku-lanka tai hyvin paksu villalanka huopuu villan tavoin. Koska lanka on todella paksua, se ei sovi kirjontaan, mutta toisen langan
avulla siitä voidaan kirjoa kuvioita valmiin huovan pinnalle.
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Haikaran vierailu
perheessä on iso
ja iloinen asia.
Vauva tarvitsee
ympärilleen
pehmeyttä
ja lämpöä,
ja huovutetulla
hoitoalustalla,
vaunupeitolla
ja säilytyskoreilla
saa niitä helposti
luotua. Hempeästi
valaiseva valonauha,

haikaran
tuomalle.

värikäs mobile
ja pehmoinen
soittorasia
rauhoittavat ja
ilahduttavat
pientä vauvaa.
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hoitoalusta.
Erisävyisistä palapelinpaloista koottu
hoitoalusta pitää pienokaisen lämpi
mänä. Palat on leikattu erivärisistä
käsinhuovutetuista huovista ja ne
ommellaan yhteen suloiseksi alustaksi.
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huopalevy.
mitä tarvitset.
45 x 45 cm paksua esihuopaa,
35 g valkoista villaa, 35 g värillistä villaa /levy
+ saippuaa, vesikulho, tiskiharja, kuplamuovia,
bambumatto, puukapula, pyyhe
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mitä teet.
1. Jaa esihuopapala kahtia aloittamalla repiminen
nurkasta.
2. Asettele värillinen villa 45 x 45 cm kokoiselle
alueelle ristikkäin kahteen kerrokseen. Kastele
kuumalla vedellä tiskiharjan avulla.
3. Aseta puolitettu esihuopalevy villojen päälle ja
kastele.
4. Lisää valkoinen villa päällimmäiseksi ja kastele
vielä kerran.
5. Taittele villat kuplamuovin sisään ja painele
varoen muovin päältä litteäksi. Jos muovin läpi
näkyy kuivia kohtia, avaa paketti varovasti ja
kastele villaa lisää.

6. Kun villa on kauttaaltaan märkää ja kupla
muovissa, rullaa paketin päällä muutaman
kerran puukapulalla, jotta villat asettuvat
tasaisesti.
7. Aloita rullaaminen. Aseta puukapula
villapaketin etureunaan ja kääri bambumaton
kanssa rullalle. Rullaa edestakaisin joko
kämmenillä tai kyynärvarsilla. Rulla on aluksi
löysä ja se saattaa aueta. Tämä ei haittaa, kääri
rulla vain uudestaan tiiviimmäksi.
8. Kun olet rullannut puoli minuuttia, avaa rulla
ja käännä 90 astetta. Rullaa työtä jokaisesta
reunasta puoli minuuttia. Kun kaikki neljä
reunaa on rullattu, voit poistaa kuplamuovin.
9. Käännä villalevy nurinpäin, kääri rullalle
bambumaton avulla ja rullaa puoli minuuttia.
Avaa rulla, käännä villalevyä 90 astetta ja
rullaa. Toista, kunnes olet rullannut villaa
jokaisesta reunasta.
10. Tarkista villan huopuminen nipistämällä
huovan pintaa ja nostamalla huopaa irti
pöydästä. Yksittäisten villakuitujen ei pitäisi
enää irrota, vaan koko huopa nousee. Jos
kuituja irtoaa, jatka rullaamista kuten edellä.
11. Kun nipistystesti on suoritettu, aloitetaan
huopalevyn vanuttaminen. Purista levystä
kylmennyt vesi, levitä suoraksi ja kastele
uudelleen kuumalla vedellä. Voit vanuttaa
levyn joko puristelemalla sitä käsien ja
pöydän välissä tai rullaamalla voimakkaasti
muutaman minuutin ajan bambumaton
sisällä. Huopa on vanunut riittävästi, kun villa
tuntuu jäykältä ja sen pintaan on
muodostunut pieniä muhkuroita.
12. Huuhdo huopa juoksevalla vedellä.
Viimeistele huovutus käsittelemällä huopa
vuoroin kuumalla ja kylmällä vedellä
muutaman kerran. Puristele levy kuivaksi ja
levitä tasolle kuivumaan.
21

22

23

palat.
mitä tarvitset.
Ompelulankaa
+ leikkausalusta, skalpelli, pahvikaava,
jäljennyskynä, neula
käytetyt pistot: vuoropisto

mitä teet.
1. Piirrä pahville palapelinpalan kaava ja leikkaa
irti.
2. Asettele pahvikaava huopalevylle ja piirrä palat
yksitellen huovalle. Piirrä palat toisiinsa kiinni,
jotta säästät sekä huopaa että leikkaukseen
tarvittavaa aikaa.
3. Leikkaa palat irti joko skalpellilla tai saksilla.
4. Kun olet leikannut kaikki palat irti, sommittele
ne haluamallasi tavalla kokonaisuudeksi.
5. Ompele palat yhteen ompelulangalla
vuoropistoin.
6. Höyrytä valmis työ tarvittaessa.

1:2

me teimme näin.
Me teimme alustan pienehköistä paloista, mutta
palan kokoa voi helposti suurentaa, jolloin alusta
syntyy jo muutamasta palasta.
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mobile.
Lastenhuoneen ihana mobile on koottu
värikkäistä huopakuutioista. Vauva nauttii
mobilen liikkeestä ja värien kontrastista. Kuutiot
on huovutettu helposti pesukoneessa ja mobile
rakentuu joutuisasti. Tähän kekseliääseen työhön
voi käyttää erivärisiä villaloppuja ja jämävilloja.
Leikittely väreillä on erityisen hauskaa!
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yrttilaatat.
Perinteiset yrtit ovat päässeet kirjottuina seinälle
kaakelien seuraksi. Ajatus syntyi rakkaudesta
vanhoja opetustauluja ja koulujen kasvioita kohtaan. Perinteinen aihe on kuitenkin muuttunut
moderniksi, kun se on kirjottu villaiselle laatalle
ja ripustettu seinälle.

villalaatta.
mitä tarvitset.
2 kpl 24 x 24 cm palaa ohutta esihuopaa,
5 g oranssia villaa ja 3 g harmaata villaa /laatta
+ saippuaa, vesikulho, tiskiharja, kuplamuovia,
puukapula, bambumatto, pyyhe
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mitä teet.
1. Leikkaa esihuovasta kaksi 24 x 24 cm palaa.
2. Asettele bambumatolle ensin yksi kerros esihuopaa, jonka
päälle tulee ohut kerros harmaata villaa.
3. Asettele päälle vielä toinen esihuopapala ja oranssi villa.
4. Kastele esihuopa ja villat reilusti kuumalla saippuavedellä
tiskiharjan avulla ja taittele villat kuplamuovin sisään. Painele
varoen muovin päältä litteäksi. Jos muovin läpi näkyy kuivia
kohtia, avaa paketti varovasti ja kastele villaa lisää.
5. Kun villa on kauttaaltaan märkää ja kuplamuovissa, rullaa
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