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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja valmistaa neulemallisto ja sen jälkeen 

katsoa mahdollisuutta viedä se teolliseen tuotantoon. Työn toimeksiantajana on Fur-

jak. Opinnäytetyön idea sai alkunsa toimeksiantajan mielenkiinnosta kehittää neule-

mallisto, johon sisältyisi yksityiskohtia kettuturkiksesta. 

 

Opinnäytetyössä kuvataan neulemalliston suunnitteluprosessia. Suunnittelussa käyte-

tään Zeiselin suunnittelun spiraalimallia Pirkko Anttilan kirjasta. Suunnittelun lähtö-

kohtana on suunnittelun alussa muodostunut alkumielikuva eli visio, joka johtaa erilai-

siin ratkaisuvaihtoehtoihin. Tämän jälkeen vertaillaan ja testataan suunniteltavan tuot-

teen muutosvaihtoehdot ja lopuksi ratkaisu hyväksytään. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan neulemalliston suunnitteluprosessista eri lähteitä apuna 

käyttäen. Aluksi käsitellään malliston suunnitteluun johtavia tekijöitä ja henkilöitä, jot-

ka ovat vaikuttaneet malliston alkusuunnittelussa ideoiden antajana. Työssä kerro-

taan toimeksiantajan esittämistä ideoista. Tämän lisäksi työssä pohditaan työn tekijän 

omia henkilökohtaisia kokemuksia ja valmiuksia neuleiden kehitysprosesseista. Opin-

näytetyössä kuvataan miten neulemalliston nimi, värimaailma ja liukuvärjäystekniikka 

saivat alkunsa ja miten kehittyvää mallistoa tullaan arvioimaan. 

 

Työssä kuvataan yksityiskohtaisesti neulemalliston valmistaminen. Neulemallisto 

koostuu seitsemästä eri osasta, jotka ovat pipo, keeppi, kauluri, rannekkeet, säärys-

timet, rannerengas ja kaulakoru. Jokaisen neulotun tuotteen valmistusprosessi kerro-

taan erikseen. Opinnäytetyössä esitetään mitä materiaaleja ja työvälineitä käytettiin 
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malliston valmistamiseen. Lisäksi näytetään yksityiskohtaisesti haastavamman neule-

tekniikan neulominen. Liukuvärjäystekniikkaan inspiroi osallistuminen The wonder of 

fur koulutus ja kehityshankkeen Rocco projekti, jossa valmistettiin miehelle neulottu 

takki. 

 

Valmis neulemallisto oli arvioitavana mallinuken päällä Juthbackan markkinoilla elo-

kuussa 2011. Suomen suurimmilla käytetyn tavaran markkinoilla Uudessakaarlepyys-

sä tarkoituksena oli kerätä neuleasukokonaisuudesta yleisöpalautetta mahdollisim-

man monelta markkinakävijältä ja kuvata palaute tiivistettynä opinnäytetyöhön. Lo-

puksi kerrotaan myös malliston kuvauksesta elävän mallin päällä. 
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2 FURJAK JA STURE PETTERSSON TOIMEKSIANTAJANA 

 

 

Toimeksiantaja Sture Petterssonin isä kannusti aikanaan poikaansa valitsemaan 

alan, joka ei olisi ihan tavanomainen. Niinpä Petterson aloitti nuorena poikana opiske-

lemaan oppisopimuksella Kolpin turkismuokkaamossa, jossa hän värjäsi ja ohensi 

koneellisesti turkisnahkoja. Vuosina 1974–75 hän opiskeli Ruotsissa Tranåsin turkis-

koulussa (körsnässkola), jossa oli muokkaamo ja ompelimo yhdessä. (Pettersson 

2011.) 

 

 Vuonna 1977 Sture Petterson perusti Pietarsaareen oman turkisateljeen nimeltä Stu-

res Päls. Yritys valmisti suurimman osan tuotteistaan mittatilaustyönä. He valmistivat 

turkkeja ja lakkeja. Yrityksellä oli myös pieni liike, jossa myytiin lakkeja. Heillä oli neljä 

työntekijää. Toiminta alkoi Skatassa puutalossa. Sture Päls on edelleen nimellisesti 

olemassa, vaikka sillä ei ole toistaiseksi toimintaa. Furjak aloitti toimintansa vuonna 

1982 Pohjanlahdentiellä Karvikin hallissa. Yritys teki erilaisia alihankintatöitä turkik-

sesta toisille yrityksille. Tuotteita olivat esimerkiksi turkiskaulukset ja erilaiset turkis-

reunukset (Pettersson 2011.) 

 

Furjakin toiminnassa käytettiin tekniikkana galoneerausta (Sorvari, 2002, 78) joka 

tarkoittaa sitä, että tietyn levyisiä leikattuja turkissuikaleita yhdistetään tietyn levyisiin 

nahkasuikaleisiin vuorotellen, jotta saataisiin kevyempi ja riittoisampi lopputulos tur-

kiksesta. Samoin tehtiin levytyksiä (Sorvari, 2002, 68–77), joka tarkoittaa, että turkis 

nahat valmistetaan siihen pisteeseen, että ne voidaan yhdistää (konettaa) yhtenäi-

seksi turkislevyksi, josta leikataan ja valmistetaan haluttu tuote. 
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Stures Päls aloitti toimintansa vuonna 1977. Stures Päls valmisti suurimman osan 

tuotteistaan mittatilaustyönä. He valmistivat turkkeja ja lakkeja. Yrityksellä oli myös 

pieni liike, jossa myytiin lakkeja. Heillä oli neljä työntekijää. Toiminta alkoi Skatassa 

puutalossa ja sen jälkeen se siirtyi Pohjanlahdentielle Karvikin halliin. Stures Päls on 

edelleen nimellisesti olemassa, vaikka sillä ei ole toistaiseksi toimintaa. (Pettersson 

2011.) 

 

Pettersson toimi myös 1980 luvun alussa Lahdessa turkisalan opettajana. Koulutus 

oli Helsingin yliopiston järjestämää ja siihen osallistui nuoria suunnittelijoita ympäri 

Suomea. Pettersson toimi myös 1980 luvun alussa työryhmässä missä suunniteltiin 

turkisalan koulutusta Pietarsaareen. (Pettersson 2011.) 
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3 SNOW FLAKE-NEULEMALLISTON SUUNNITTELUPROSESSI   

 

 

Professori Basil Kardasis (Royal College of Art, Lontoo) kävi ideat läpi Pia Blomströ-

min kanssa. Suuri osa piirretyistä luonnoksista ja ideoista muistutti putkimaista neule-

tyyliä. Basil Kardasis kommentoi piirrettyjä luonnoksia ja hän ehdotti TUBE STORY-

ideaa, joka sopi erinomaisesti malliston kehittelyyn. TUBE STORY -idean valinnan 

jälkeen Pia Blomströmiltä (2011) tuli ideaehdotus pipon valmistukseen. Malliston 

suunnittelu ja valmistus päätettiin aloittaa tuubipipon neulomisella. Täten seitse-

mänosaisen neulemalliston suunnitteluprosessi lähti käyntiin. 

 

Neulemalliston suunnittelu aloitettiin tutkimalla useita eri tekniikka- ja mallivaihtoehto-

ja erilaisista lähteistä. Ideoita etsittiin kudontaan ja käsityöhön liittyvistä kirjoista ja 

muotilehdistä, kuten Novita-, Moda- ja Käsityökerholehdistä. Lähteistä etsittiin mah-

dollisia kudontatekniikoita, joita voitaisiin käyttää mallistossa. Yhdeksi malliston tek-

niikaksi päätettiin valita kukkakuvio, joka muistutti hyvin paljon lumihiutaletta. Neule-

mallisto sai kukkatekniikasta nimen Snow Flake. Samanaikaisesti tutkittiin ja mietittiin 

minkälaisista väreistä mallisto toteutettaisiin. Basil Kardasis oli kommenteissaan eh-

dottanut "keep it simple"-ajattelumuotoa. Tavoitteena oli siten suunnitella jotain ta-

vanomaisuudesta poikkeavaa, mutta silti yksinkertaista (Kardasis 2011). 

 

 

3.1 Toimeksiantajan ideat malliston kehittämiseen 

 

Toimeksiantaja Sture Pettersonin toivomuksena oli, että mallisto koostuisi neuleasus-

teista, joissa olisi turkista mukana. Asusteissa käytettäisiin toimeksiantajan sponso-

roimia ketunnahkoja. Toimeksiantaja antoi vapaat kädet ideoiden toteuttamiseen. Pia 
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Blomström antoi toimeksiannon luonnosten piirtämisestä. Tavoitteena oli piirtää mah-

dollisimman monta ideaa ja luonnosta, joita professori Basil Kardasis kommentoisi. 

 

Neulemallisto oli tarkoitus saada esille Juthbackan markkinoille 8–9 elokuuta 2011. 

Juthbackan markkinat on Suomen suurimmat käytetyn tavaran markkinat, jotka järjes-

tetään joka vuosi elokuun viimeistä edellisenä viikonloppuna Uudessakaarlepyyssä. 

Markkinoilla on vuosittain yli 800 myyjää ja lähes 30 000 kävijää (Juthbackamarkna-

den 2013). Valmiit neuleasusteet oli tarkoitus pukea Juthbackan markkinoiden ajaksi 

mallinuken päälle ja pyytää markkinayleisöltä kommentteja mallistosta. Aikaa valmis-

taa neulemallisto oli kuusi viikkoa. 

 

 

3.2 Omat neulontakokemukset ja malliston ideointi 

 

Dormer on hyvin oivaltanut sanoessaan, jos käsityötaidosta kirjoitetaan tai puhutaan, 

ei kuitenkaan päästä samaan tulokseen kuin itse käsityötoiminnalla. Dormer jatkaa, 

että käsityötaitoa on vaikea määrittää matemaattisella tai muulla loogisella kielellä. 

Taitava ammattilainen ei ajattele omaa osaamistaan vaan sitä, miten sitä voidaan 

käyttää jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Taitoa ei ole helppo hankkia kirjoista luke-

malla, mutta sen voi oppia seuraamalla toisen työskentelyä. (Anttila 2002, 58) 

 

Neulonta on kuulunut keskeisenä osana harrastuksiin. Lapsuudenkodin vaikutus on 

ollut vahva. Äidin neulontainnostus ja kudontataidot tarttuivat jo lapsena. Mieleen 

muistuu kuusivuotiaan tytön mielikuva äidistä kutomassa asukokonaisuuksia koko 

suvun vauvoille. Kouluaikoina saatiin ensimmäiset vaikutelmat neulonnasta. Omina 

neuletöinä syntyi vanulla täytetty kissa, lehtivihreän väriset lapaset, lantiomittainen 
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villatakki ja villapaitoja. Isot ja vaativat työt olivat mielestäni aina mielekkäimpiä. Työn 

jälki täytyi olla paras mahdollinen ja virheetön. Siitä johtuen taidot ja työn jälki kehittyi-

vät jatkuvasti. 

 

Oma kriittisyys hyvän työn laatuun ja muiden positiiviset kommentit valmiista neule-

töistä olivat paras motivaatio etsiä ja toteuttaa yhä haastavampia neuletöitä. Erilaisten 

värien yhdisteleminen sekä voimakkaat ja puhtaat värit kiehtoivat. Mieluisimmiksi lan-

kamateriaaleiksi muodostuivat villa, puuvilla, bambu, silkki, alpakka ja kasmir. Neulo-

miseen liittyvät kokemukset lapsuudessa sekä koulu- ja teini-iässä opitut tiedot ja tai-

dot neuletöissä olivat suurena apuna ja inspiraationa neulemalliston suunnittelu- ja 

valmistusprosessissa. Uuden luominen ja suunnittelu jo olemassa olevasta neuletek-

niikasta avaa ovia uusille persoonallisille ideoille ja mahdollisuuksille.  

 

 

3.3 Neulemallistolle asetetut tavoitteet 

 

SNOW FLAKE -neulemalliston suunnittelussa oli siis tavoitteena valmistaa mallisto, 

jonka tekijä itse on luonut ja suunnitellut alusta loppuun. Tavoitteena oli neuloa mallis-

to, jossa jo opittuja tekniikoita ja kädentaitoja toteuttamalla voitaisiin luoda jotain uutta 

ja ennen näkemätöntä. Mallistosta haluttiin näyttävä sekä mielenkiintoa herättävä ja 

tavanomaisuudesta poikkeava. Ideana oli tehdä mallisto, joka herättää huomiota eri-

laisuudellaan. Voisiko sanoa protestina suomalaisten konservatiiviselle pukeutumisel-

le. 

 

Neulemalliston oli tarkoitus olla viisiosainen, jossa olisi mukana turkissomisteita esi-

merkiksi siniketusta. Mallistosta tulisi käytännöllinen käyttäjälleen ja värimaailma tulisi 
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olemaan helppo yhdistää muiden vaatteiden kanssa. Värimaailmasta haluttiin neut-

raalin sävyinen niin, että se sopisi hyvin mustien, harmaiden ja valkoisten vaatteiden 

kanssa yhdistettäväksi. 

 

Toimeksiantaja Sture Petterssonin ideana oli, että neulemalliston tuotteet voitaisiin 

mahdollisesti viedä teolliseen tuotantoon ja sitä kautta myyntiin. Turkissomisteet oli 

tarkoitus kuitenkin valmistaa käsityönä kuten myös kaulakoru ja rannerengas. Tarkoi-

tuksena oli suunnitella hieman tavanomaisuudesta poikkeavia neuleasusteita turkis-

somisteilla, mutta silti yksinkertaisia muotoja luomalla saada käytännöllisiä ja helposti 

puettavia asusteita. 

 

Tekijä sai itse päättää, mitkä tuotteet ja mitä värejä käytettäisiin, kunhan niissä oli 

mukana kettuturkista. Malliston tulisi olla vähintään viisiosainen esimerkiksi päähine, 

keeppi, kauluri, säärystimet ja rannekkeet. 

 

 

3.4 Neulemalliston valmistamisen suunnitelma 

 

Suunniteltavan tuotteen kokonaiskuva hahmottuu harvoin yhdellä kertaa. Vaatii jos-

kus paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta lopputulos on mieleinen. Markku Graae on 

hyvin osannut pukea sanoiksi tämänkin ajatuksen. Hänen mukaansa käsityöläisen on 

tärkeätä löytää persoonallinen ote suunniteltavaan tehtävään. ( Anttila 2000, 77.) 

Graae määrittää ammattitaitoisen käsityöläisen mm. sillä, että työssä näkyy hänen 

persoonallinen osaamisensa ja työn ainutkertaisuus. Käsityöläisen työt ovat yksittäi-

siä ja luonteeltaan toistamattomia. (Anttila, 2000, 77.) 
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Neuletyötä suunniteltaessa mielessä pyörii erilaisia mielikuvia siitä, miltä valmis työ 

saattaisi näyttää. Visuaalisen suunnittelun ydintä on pohtia, miltä tuote näyttää, mil-

lainen se tulee olemaan ulkonäöltään. Valmiin tuotteen tulisi tuottaa käyttäjälleen tyy-

tyväisyyttä (Raunio 2003, 73). Dudley ja Mealing ovat osuvasti kommentoineet suun-

nittelijoiden haasteita suunnitella tuotteita, jotka herättävät sopivasti huomiota per-

soonallisuudellaan. Tuote korostaa silloin käyttäjän persoonallisuutta ja osoittaa tiet-

tyyn ryhmään kuulumista. (Dudley & Mealing 2000, 19.) 

 

Kettunen tuo mielestäni riskitekijät hyvin esille. Suunnittelijan innovaatio saattaa osua 

oikeaan. Vaarana voi kuitenkin olla, että lähdetään kehittämään mallia, joka suunnit-

telijan mielestä on hyvä, mutta josta ei ole suurta hyötyä asiakkaalle (Kettunen 2001, 

49.) 

 

Neuletuotteen muoto ja värit vaikuttavia vahvasti ulkonäköön. Eri neuletekniikat anta-

vat mahdollisuuksia ja tuovat rajoituksia. Tulee miettiä, millä neuletekniikoilla työ to-

teutetaan. Tähän vaikuttaa myös se, pitääkö suunnittelusta ja pulmien ratkomisesta. 

Suunnittelua oppii vain suunnittelemalla. (Käspaikka 2013.) 

 

Zeisel on kuvannut käsityön suunnittelua spiraalimallin avulla. Malli kuvaa oivallisesti 

neulemalliston suunnitteluprosessia. Se alkaa luonnosten hyväksymisestä ja tehtävis-

tä ratkaisuista. Spiraalimallin putkirakenne sopii mielestäni erinomaisesti kuvaamaan 

Basil Kardasin ehdottamaa TUBE STORY ideaa, snow flake mallistossa. 

 

Suunnittelun spiraalimallissa (KUVIO 1) lähtökohtana on suunnittelun alussa muodos-

tettu alkumielikuva eli visio. Suunnittelu etenee täsmentyvien visioiden vertailun ja 

testauksen avulla. Mielikuvia ja ratkaisuvaihtoehtoja verrataan toisiinsa ja tehdään 

valinta. Tämän pohjalta muodostuu Zeiselin mukaan hyväksyttyjen ratkaisujen putki. 
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(Anttila 1996, 98.) Anttila kiteyttää hyvin selkeästi tärkeän ja huomioon otettavan sei-

kan suunnitteluprosessissa. Hänen mukaansa suunnittelua voi sanoa monivaiheiseksi 

hahmottelu- ja havaintoprosessiksi. Suunnitteluprosessi on koko ajan käynnissä oleva 

vaiheittainen prosessi. (Anttila 1996, 128.) 

 

 

KUVIO 1. Suunnittelun spiraalimalli (Zeisel 1984, s; Anttila 2006, s) 

 

Tämä malli tuo esille suunnitteluprosessin muuttumisherkkyyden. Se kuvaa, kuinka 

mielikuvat kehittyvät vaiheittain. Putkirakenne kuvaa ratkaisumallia, johon pyritään. 

Suunnitteluprosessi etenee alkumielikuvasta kohti lopullista ratkaisua. (Anttila 1996, 

98–99.) Suunnitteluprosessi voidaan nähdä myös ongelmanratkaisuprosessina. Wal-

lasin ongelmanratkaisun vaihemalli koostuu seuraavista osatekijöistä, valmistautumi-

nen (preparaation), alkumielikuvan syntyminen, tietoinen pyrkimys ratkaisuun, hau-

tominen (inkubation), lepovaihe, kuvittelu (illumination), tietoisuus ratkaisusta, oivallus 

(heureka), ratkaisu selkiytyy, todentaminen (verification), ratkaisu testataan. (Suunnit-

teluprosessia kuvaavat mallit 2013.) 
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Suunnittelussa lähdetään liikkeelle tuotteen tarpeesta. Nämä tarpeet voivat vaihdella 

kullakin käyttäjällä. (Suunnitteluprosessia kuvaavat mallit 2013.) Anttila (1993) on ke-

hittänyt käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettisen mallin, jossa 

lähdetään liikkeelle alkumielikuvasta ja tiedon hankinnasta. Suunnittelussa vaikuttavat 

tekijän omat sisäiset malli-ideat ja tiedot ja taidot. Anttila painottaa mielikuvia suunnit-

teluprosessissa.(Anttila.1993, 98–99.)  

 

Kun malliston suunnittelijalle on selvinnyt, mikä tuotteesta tai tuotteista tulee, on hyvä 

lähteä liikkeelle tuotteen hahmottelusta. Voidaan pohtia esimerkiksi minkä pituinen, 

levyinen ja muotoinen tuotteesta tulisi sekä tuleeko tuotteeseen hihat ja minkä pituisi-

na. Ensimmäinen idea ei välttämättä ole se paras mahdollinen. Kannattaa keksiä ja 

kypsytellä muitakin vaihtoehtoja.  

 

Suunnittelussa käytetään paljon järkiperäistä ajattelua. Tästä esimerkkinä, että jos 

tuotetta suunnitellaan tuotantoon, kiinnostaako se kuluttajia ostopäätökseen asti. Mille 

kohderyhmälle tuotteet suunnitellaan, nuorille, varttuneille vai iäkkäämmille kuluttajil-

le? Mistä väreistä tai väriyhdistelmistä kuluttajat pitäisivät? Ovatko tuotteet käytännöl-

lisiä? Onko tarkoitus suunnitella trendikkäitä vai ajattomia malleja? Käytetäänkö syn-

teettisiä materiaaleja vai luonnon materiaaleja? 

 

Neulemalliston suunnittelussa on myös hyvä ottaa huomioon sopiiko lankavalinta 

suunniteltuun tuotteeseen On myös tehtävä useita kokeiluja ja koetilkkuja ennen lo-

pullista päätöstä. Näin voidaan päätellä, miten eri neuletekniikat sopivat ja näyttävät 

valitussa mallissa. Suunnittelu on tärkeää mallin kehittelyssä. Malliston tuotteiden tu-

lee sopia yhteen. Ensimmäisen valmiin tuotteen jälkeen tietää, mitä parannuksia tai 

korjauksia voi tehdä seuraavien kappaleiden valmistusprosessissa.  
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3.4.1 Liukuvärjäystekniikka 

 

Neulemallistossa tavoitteeksi muotoutui neulepinnan elävyys. Tähän päästäisiin käyt-

tämällä eri kudontatekniikoita ja liukuvärjäystä. Mallistossa oli tarkoituksena käyttää 

liukuvärjäystekniikka. Liukuvärjäystekniikka tarkoittaa sitä, että tuotteet neulotaan va-

litsemalla langat esimerkiksi tummemmasta vaaleampaan värisävyyn eli ensin tumma 

väri ja sitten asteittain vaaleampaan ja valkoiseen. 

 

Idea malliston liukuvärjäystekniikkaan sai alkunsa The wonder of fur -koulutus ja kehi-

tyshankkeen Rocco-projektista, johon neulottiin liukuvärjäysideaa käyttäen miehelle 

pitkähihainen takki. The wonder of fur -koulutus- ja kehityshanke oli Keski-

Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Pietarsaaren yksikön turkisalan toimipisteessä 

käynnistynyt kolmivuotinen kehittämishanke (The Wonder of Fur 2011). 

 

Rocco-tuotekehitysprojektissa oli tarkoitus kutoa pitkähihainen takki. Takkiin käytettiin 

myös perulaisen yrityksen villisiannahkoja, joihin opiskelija Maria Lindborg painoi eri-

värisiä ja mallisia kuviointeja. Seppä Peter Hedman valmisti metalliset yksityiskohdat 

asuun. Modistiopettaja Ulla Huhtakangas teki asusteet ja ammatinopettaja Anni Le-

poniemi avusti puvun kokoamisessa. Opinnäytetyöntekijä valmisti käsin kudotun 

osuuden Rocco-takkiin. Takissa oli vyönä aito krokotiiliin häntä.  

 

Tekijälle annettiin projektissa tehtäväksi kutoa käsin eri sävyisistä ja paksuisista villa-

langoista, maanläheisiä värejä käyttäen luolamiehelle sopiva takki. Ohjeena oli aloit-

taa helmaosa tummemmista sävyistä ja sen jälkeen liukuvärjäystekniikkaa käyttäen 

edetä asteittain ylöspäin vaaleampaan ja lähes valkoiseen sävyyn.  
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Tuotteessa käytettiin eri paksuisia ja sävyisiä lankoja. Niitä sai yhdistää keskenään ja 

kudottaessa käytettiin jopa kolmea eri paksuista lankaa yhdessä. Tämän vuoksi puik-

kojen kokonumero oli kymmenestä kahteentoista. Kun kudotaan hyvin ohuesta lan-

gasta, puikkokoko on yleensä numeroa 2, 2,5 tai 3 käsialan mukaan. Kun kudotaan 

keskipaksuisesta langasta, puikkokoko on yleensä numeroa 4–6 ja paksujen lankojen 

puikkokoko on normaalisti numeroa 7–10. Aina on otettava huomioon, että jokaisella 

kutojalla on oma käsialansa eli toiset kutovat löysemmin ja toiset kireämmin. Tarkoi-

tuksena oli myös kutoa kappaleisiin ajoittain valmiiksi leikattua ja lankojen väreihin 

sopivaa turkisnauhaa minkistä ja ketusta. Edellä kuvatulla tavalla kehittyi opinnäyte-

työssä käytetty idea liukuvärjäyksestä. 

 

 

3.4.2 Kukkatekniikka  

 

Valmistustapana haluttiin käyttää nimenomaan jotain pitsineuletekniikkaa. Idea saatiin 

aikaisemmin valmistamastani neuletyöstä, jossa käytettiin kukkakuviotekniikkaa (KU-

VIO 2) (Neuleohje nro 23 2011, 51, 86). 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Valmis kukkakuvio 
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3.5 SNOW-FLAKE -neulemalliston suunnittelu 

 

Neulemalliston suunnittelu aloitettiin luonnoksien hahmottamisella ja piirtämisellä. 

Kettunen kuvaa luonnosteluvaihetta kutsumalla sitä visuaaliseksi ajatteluksi paperilla. 

Luonnoksien piirtämisen ajatukset kuvataan paperille ja niitä voidaan arvioida. Luon-

nos on idean graafinen kuvaus. (Kettunen 2001,92.) 

 

Luonnostelu auttaa mielestäni oman idean kehittämisessä. On hyvä kirjoittaa muistiin 

kaikki yksityiskohdat ja materiaalivaihtoehdot. Ideoiden piirtäminen paperille luonnos-

teluvaiheessa osoittautui haastavaksi. Sen vuoksi luonnostelussa lähdettiin liikkeelle 

ideoiden muistiin kirjoittamisella. Sen jälkeen piirrettiin kaikki pienetkin yksityiskohdat 

luonnoksiin. Luonnoksia piirrettäessä huomattiin, että hyvä keino parantaa piirustus-

taitoa on piirtää yhä uudelleen. Taidot kehittyvät niitä harjoittamalla. 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, ideointivaiheessa luonnokset esiteltiin Basil Kardasisille 

ja häneltä saatiin idea neuloa TUBE STORY mallisto. Pia Blomströmiltä saatiin erin-

omainen idea pipon valmistukseen ja miten sen voisi toteuttaa. Oli turvallista aloittaa 

pienemmästä työstä ja nähdä miltä värit, eripaksuiset langat sekä eri tekniikat tulisivat 

näyttämään työn edetessä.  

 

Malliston nimi sai alkunsa aikaisemmin tehdystä pitsineuletyöstä. Samalla tekniikalla 

päätettiin neuloa Tube Story mallisto, jonka nimeksi päätettiin laittaa SNOW FLAKE, 

koska neulos muistutti hyvin paljon lumihiutaletta.  

 

Nuutinen tuo esille spontaanisuuden merkityksen luonnostelussa. Esimerkiksi värit ja 

tunnelma on tärkeää merkitä muistiin. (Nuutinen 2004,182.) Dudley ja Mealing kirjoit-
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tavat teoksessaan käsitteestä oikea vaisto. Suunnittelijoilla tulisi olla oikea vaisto, joka 

ohjaa suunnittelua tavoitetta kohti. (Dudley & Mealing 2000, 42–43.) Mielestäni tämä 

on syvällisesti ajateltu tosiasia, että suunnittelijoiden alitajunta tietää jo suunnittelun 

alkuvaiheissa, mihin suuntaan prosessissa lähdetään. Tämän neulemalliston valmis-

tamisen suunnittelussa ideoita ja oivalluksia ilmaantui koko ajan lisää ja sen vuoksi 

motivaatio kasvoi prosessin edetessä. 

 

 

3.5.1 Neuletekniikan valinta  

 

Tavoitteena oli neuleen elävä pinta. Tähän päästäisiin neulomalla erikokoisilla puikoil-

la. Eripaksuisia ja eri sävyisiä lankoja yhdisteltäisiin. Liukuväritekniikalla yhdisteltäisiin 

eri värisävyjä edeten vaaleammasta tummempaan sävyyn. Näillä menetelmillä saa-

taisiin hieman enemmän tavanomaisuudesta poikkeavia tuotteita.  

 

Malliston neulonnassa käytettiin useita erilaisia kudontatekniikoita, muun muassa 

helmineuletta, joustinneuletta ja pitsineuletta. Valmistustapana haluttiin käyttää ni-

menomaan jotain pitsineuletekniikkaa. Idea saatiin aikaisemmin valmistamastani neu-

letyöstä, jossa käytettiin kukkakuviotekniikkaa. (Neuleohje nro 23 2011, 51, 86.) Pit-

sineuletekniikka näyttää haasteelliselta, mutta se ei kuitenkaan ole juuri muita neule-

tyyppejä vaikeampaa. Pitsikuvio saadaan aikaan kavennuksilla ja lankaa kiertämällä. 

Pitsineuletekniikat sopivat mielestäni hyvin käytettäväksi rannekkeissa ja keepeissä. 

(Perus- ja kuvioneuleet, 2013.) 

 

Neuleeksi valittiin myös joustinneule, joka koostuu vuorottelevista oikein ja nurin neu-

lotuista silmukoista. Kudottaessa vuorotellaan oikeilla ja nurjilla silmukoilla. Seuraavil-

la kerroksilla oikeat silmukat neulotaan oikein ja nurjat nurin, joten neulepintaan muo-
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dostuu pituussuuntaisia ketjuja. Joustinneule on leveyssuuntaan joustavaa. Se sopii 

näin ollen mielestäni neuleeksi hameen helmaan ja kaulukseen. (Perus- ja ku-

vioneuleet, 2013.) 

 

Neuletekniikan valinnassa päädyttiin käyttämään myös helmineuletta. Helmineulees-

sa joka toinen silmukka neulotaan oikein ja joka toinen nurin. Seuraavilla kerroksilla 

oikeat silmukat neulotaan nurin ja nurjat silmukat neulotaan oikein.  Neulepinta muo-

dostaa helmimäisen kuvion. Helmineule on koristeellinen ja se sopii mielestäni hyvin 

käyttäväksi hihansuun reunoissa, rannekkeissa ja keepeissä. (Perus- ja kuvioneuleet, 

2013.) 

 

 

3.5.2 Värit, lankavalinnat ja puikot 

 

Malliston väreiksi valittiin tumma harmaa, vaalea harmaa, luonnonvalkoinen ja lu-

menvalkoinen. Langoiksi valittiin valkoinen ja luonnonvalkoinen Novitan Rose mohair, 

valkoinen Teddy, valkoinen ja harmaa Seitsemän veljestä, musta ja tummanharmaa 

Rose mohair, valkoinen Marks & Kattens, 100 % villalanka ja tummanharmaa Bolivia-

lainen 100 % alpakkalanka. Ohuemmat langat valittiin pitsineuleosioihin, jotta se näyt-

täisi kevyemmältä ja kuviointi erottuisi selvemmin. Paksu valkoinen lanka valittiin pi-

poon ja kauluriin, koska tarkoitus oli saada niihin enemmän ryhtiä ja lämpöä. Puikkoi-

na käytettiin erikokoisia ja pituisia pitkiä puikkoja, pyöröpuikkoja, sukkapuikkoja ja 

virkkuukoukkua.  
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4 SNOW FLAKE-NEULEMALLISTON VALMISTUS 

 

 

Mallistoon kuuluvat pipo, kauluri, keeppi, rannekkeet, säärystimet, kaulakoru ja ran-

nekoru. Tässä luvussa käsitellään malliston osien valmistusta. 

 

 

4.1 Neulepipo 

 

Ensin valmistettiin pipo (KUVIOT 3–4) ja se valmistui nopeasti Tube Story -idealla. 

Pyöröpuikolla kudottiin noin 40 senttimetrin pitkä putken mallinen kappale. Kudon-

nassa käytettiin resoritekniikkaa, helmineuletekniikkaa ja lopuksi pitsineuletekniikkaa. 

Pitsineuleen alkukohtaan noin 30 senttimetrin päähän putkesta tehtiin nyörillä puris-

tuskohta, josta muodostui pyöreä kukan muoto ja puristuskohdan keskelle valmistet-

tiin valkoisesta kettu turkiksesta ja harmaasta minkkiturkiksesta kukan keskusta, joka 

kiinnitettiin napilla puristuskohtaan. Turkiskukan valmistus kuvataan luvussa 4.8. Lan-

kaa pipon valmistukseen meni noin 100 grammaa.  

 

KUVIOT 3 JA 4. Pipo 
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4.2 Neulekeeppi 

 

Seuraavaksi oli vuorossa suunnitella vartaloon tai hartiaseutuun sopiva tuote. Tässä 

vaiheessa valmistettiin useita kokeiluja ja yksi valmis tuote, joka oli pitkä suorakaiteen 

muotoinen hihallinen keeppi (KUVIOT 5–6). Se sovitettiin ja huomattiin, että tuottees-

ta tuli liian raskas ja kömpelön näköinen. Neuletuote päätettiin purkaa lähes koko-

naan, ainoastaan pitsineletekniikalla neulottu osa säilytettiin. Purkamisen jälkeen jäl-

jellä oli kolme eripituista pitsikuviollista kappaletta. Kappaleet aseteltiin pöydälle siten, 

että pisin kappale oli kaksinkerroin taitettuna alimmaisena, toiseksi pisin ylempänä 

keskellä ja lyhin pitsineulekappale ylimpänä muistuttaen pyramidi muodostelmaa. Sii-

tä lähti ajatus valmistaa edestä puettava keeppi.  

 

Pidemmän pitsineulekappaleen silmukat nostettiin pyöröpuikolle numero 5. Tässä 

vaiheessa kudottiin 10 senttimetriä luonnonvalkoisella ja valkoisella Novitan Rose 

Mohair langalla. Nämä kudottiin samanaikaisesti molemmilla langoilla helmineule tek-

niikkaa käyttäen. Etureunojen molemmilla puolilla kudottiin kolmellatoista silmukalla 

pitsineuletta. Tämän jälkeen aloitettiin resoritekniikka kaksi oikein ja kaksi nurin, sekä 

etureunoissa kolmellatoista silmukalla pitsineuletta viisi senttimetriä. 

 

Työ jätettiin puikolle odottamaan keskimmäisen pitsineulekappaleen yhdistämistä 

keeppiin. Keskimmäisen kappaleen silmukat nostettiin lyhyemmille pyöröpuikoille 

numero viisi ja tämän jälkeen neulottiin resoritekniikalla kaksi senttimetriä luonnonval-

koisella ja valkoisella langalla yhdessä. Alimman kappaleen korkeus oli kaksikym-

mentäviisi senttimetriä ja keskikappaleen korkeus 12 senttimetriä. 

 

Keskimmäisen kappaleen silmukkaluvun ollessa pienempi kuin alemman kappaleen, 

keskikappale yhdistettiin alempaan siten, että alemman kappaleen etureunojen pit-
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sineulesilmukat otettiin apupuikolle. Molempien kappaleiden pyöröpuikot laitettiin rin-

nakkain ja molemmilta puikoilta neulottiin toiselle pyöröpuikolle kerralla kaksi silmukka 

oikein yhteen neuloen ja samalla kaventaen silmukkaluku puoleen alkuperäisestä.  

 

Apupuikoille jätetyt viisitoista pitsineule reunasilmukkaa neulottiin puikkojen ollessa 

yhdessä rinnakkain samalle pyöröpuikolle ja näin etureunaan muodostui seitsemän 

senttimetrin levyinen päällekkäistaite. Työ jatkui seitsemän numeron pyöröpuikolla 

suljettuna neuleena. Tämän jälkeen vaihdettiin paksumpiin lankoihin ja käytettiin sa-

taprosenttista villalankaa yhdistettynä pörröiseen turkismaiseen akryylilankaan. Lo-

puksi neulottiin resoritekniikalla viisi senttimetriä ja sen jälkeen silmukat pääteltiin löy-

sästi. Keepin valmistukseen meni noin 400g lankaa. 

 

KUVIOT 5–6. Keeppi 

 

 

4.3 Neulekauluri 

 

Keepin jälkeen tehtiin irrallinen kauluri (KUVIO 7) johon käytettiin pitsineulekappaleen 

lyhin osa. Kappaleen silmukat nostettiin pyöröpuikolle numero kuusi ja toisella pyörö-
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puikolla aloitettiin kutominen siten, että pitsineulekappaleen etureunat taitettiin pääl-

lekkäin kolmentoista silmukan kohdalla yhteen ja neulottiin samoin kuin keepin etu-

reuna. Työ neulottiin suljettuna neuleena kahdella eri langalla, resoritekniikalla kaksi 

oikein ja kaksi nurin, kymmenen senttimetriä. Sen jälkeen neulottiin kaulurin viimeiset 

kaksisenttimetriä poistamalla toinen valkoisista langoista ja lisäämällä tilalle vaalean-

harmaa Rose Mohair lanka. 

 

Resoritekniikka vaihdettiin helmineuletekniikkaan ja loput kaulurista neulottiin vaihta-

en langansävyä vähitellen tummempaan harmaan sävyyn valkoisen kanssa. Näin 

saatiin liukuväriefekti. Silmukoita ei päätelty tavanomaisesti, vaan jokaisen silmukan 

läpi pujotettiin tylppäkärkisen neulan avulla lanka läpi. Tämän jälkeen kaulurin suuta 

venytettiin langan avulla, kunnes yläreunasta saatiin aaltoileva ja vähän kukkamainen 

efekti. Sen jälkeen työ pääteltiin. 

 

Keeppi ja kauluri puettiin päälle ja ne sopivat täydellisesti toinen toisiinsa. Yhteen pu-

ettuna ne näyttivät yhdeltä ja samalta kappaleelta, joita kuitenkin pystyi käyttämään 

sekä erikseen että yhdessä. Kaulurin valmistukseen meni noin 100g lankaa. 

 

KUVIO 7. Kauluri 
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4.4 Neulotut rannekkeet 

 

Seuraavaksi valmistettiin rannekkeet (KUVIOT 8–9). Ne kudottiin pitkillä numero nel-

jän puikoilla. Työ aloitettiin pitsineuletekniikalla ja neulottiin tasoneuleena, tumman-

harmaalla langalla ja asteittain vaaleampaan ja lopuksi valkoiseen. Samoin kuten 

keeppi, rannekkeet valmistettiin vähän röyhelömäisellä tekniikalla ja kaksi eri kappa-

letta yhdistämällä puikot rinnakkain neulomalla kappaleet yhteen. 

 

Ranteen kohta kudottiin ohuilla numero kahden puikoilla ja hyvin ohuella langalla, 

jotta se toisi kauniimman muodon rannekkeeseen ja olisi ryhdikkäämpi. Ranteen 

ylempi osa neulottiin taas paksummilla viiden numeron puikoilla ja kaksi lankaa yh-

dessä, käyttäen helmineuletekniikkaa. 

 

Molemmissa etureunoissa jatkui kolmentoista silmukan pitsineuletekniikka, kuten 

keepissä, koska tarkoitus oli luoda kaikin puolin yhtenäinen kokonaisuus. Pitsineuleen 

kukan keskustaan oli tarkoitus pujottaa ketunnahasta ja minkinnahasta valmistetut 

kukat. Rannekkeiden valmistukseen meni noin 150g lankaa. 

 

KUVIOT 8–9. Rannekkeet  



      22 

 

4.5 Neulotut säärystimet 

 

Säärystimet (KUVIO 10) valmistettiin kutomalla ensin pitkillä numero neljän puikoilla 

pitsineuletta samalla värityksellä kuin rannekkeet. Neule aloitettiin tummanharmaalla 

ja sitten siirryttiin asteittain vaaleampaan ja valkoiseen. Sen jälkeen työhön vaihdettiin 

sukkapuikot numero neljä ja kudottiin resoritekniikalla noin viisi senttimetriä. Sen jäl-

keen neulottiin pitkillä numero neljän suorilla puikoilla pitsineuletta kaksikymmentäviisi 

senttimetriä. Lopuksi vaihdettiin jälleen sukkapuikkoihin numero neljä ja kudottiin 

kymmenen senttiä resoritekniikalla ja silmukoita ei päätelty, vaan niiden läpi vedettiin 

neulalla ohut kuminauha ja se suljettiin renkaaksi. Säärystimiä kuten myös rannekkei-

ta tehtiin kaksi identtistä kappaletta. Säärystimien valmistukseen meni noin 250g lan-

kaa. 

 

KUVIO 10. Säärystimet 
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4.6 Neulottu rannerengas 

 

Malliston ideahan lähti Tube Storystä ja rannerengas (KUVIO 11) valmistui myös sa-

masta ideasta. Kudottiin ohuilla numero kolmen sukkapuikoilla ohuesta hopeankiiltä-

västä langasta neljällätoista silmukalla, kapea viisitoista senttimetriä pitkä putkilo. 

Valmiin putkilon sisään pujotettiin seitsemän noin kaksi senttimetriä halkaisijaltaan 

olevaa puuhelmeä. Helmien väliin leikattiin ketunnahasta ohuita kahden senttimetrin 

pituisia nauhoja jotka ommeltiin käsin nahkaneulalla jokaisen helmen väliin putkilon 

päälle. Näin jokaisen helmen välissä oli ohut hento turkissomiste koristamassa hope-

anhohtavaa helmirengasta. Lopuksi molempiin rannerenkaan päihin kiinnitettiin kiinni-

tyslukon osat ja rannerengas oli valmis. 

 

KUVIO 11. Rannerengas 

 

 

4.7 Neulottu kaulakoru 

 

Kaulakoru valmistettiin vastaavalla tekniikalla kuin rannerengas, mutta neuleputkia 

tehtiin viisi lyhyttä erillistä putkea, joihin pujotettiin yksi iso helmi. Kaulakorussa (KU-

VIO 12) käytettiin isompia puuhelmiä kuin mitä rannerenkaassa. Ne suljettiin päistä 
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kiristämällä ison helmen muotoon. Valkoisesta neliön muotoisesta kettuturkiksesta 

valmistettiin neljä tuubia, jotka olivat kooltaan neljä kertaa neljä senttimetriä. Tuubit 

taitettiin puoliksi, ompelemalla molempien tuubien päät käsin kiinni. Valmiit helmet ja 

tuubi turkikset pujotettiin vuorotellen organsasta valmistettuun nauhaan ja nauhojen 

päihin kiinnitettiin lukot. Helmien molemmille puolille valmistettiin harmaasta minkki-

turkiksesta pienet puolitoista kertaa puolitoista senttimetrin kokoiset tuubit ja ne om-

meltiin organsa nauhaan helmien molemmille puolille.  

 

KUVIO 12. Kaulakoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Valmis mallisto Sofi Oksasen päällä (Puranen 2011). 
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4.8 Turkiskukka 

 

Kukkakuvio suunniteltiin ammattikorkeakoulussa aiemmalla kurssilla opitulla tekniikal-

la ja siihen lisättiin omia ideoita sen kiinnittämisestä neulemallistoon. Kukkien suunnit-

telu ja valmistus oli nopea vaihe. Valmis kukkakuvio todettiin erittäin sopivaksi ja käyt-

tökelpoiseksi valmiiden tuotteiden somisteena. Turkiskukkien valmistuksessa kettu-

turkis on kiitollinen materiaali käyttää. Pienikin leikattu turkispalanen näyttää suurelta 

valmiissa tuotteessa, koska turkiksen peitinkarvat ovat pitkät. Peitinkarvat ovat pitkiä 

ja kiiltäviä ja ne suojaavat siitä syystä eläintä kylmältä ja kosteudelta. Pitkien peitin-

karvojen tehtävänä on pitää eläimen pohjavilla kuivana. (Helminen 2008.) 

 

Turkiskukan valmistamiseen tehtiin ensin neliön muotoinen pahvista valmistettu leik-

kuumalli eli sabluuna, joka oli kooltaan viisi kertaa viisi senttimetriä. Pahvisabluuna 

asetettiin turkiksen nahkapuolelle valkoisen ketunnahan selkäpuolelle, jossa karva-

peite on paksua ja peitinkarvat pitkiä. Sabluuna jäljennettiin hopeakynällä nahkapoh-

jaan ja leikattiin turkisveitsellä irti. Lisäksi harmaasta minkin nahasta leikattiin pie-

nemmällä, kaksi kertaa kaksi senttimetriä suuruisella, sabluunalla irti pienempi kukka-

kuvio.  

 

Kappaleet yhdistettiin siten, että neliöiden keskelle tehtiin ensin pieni pyöreä reikä 

naskalilla. Minkinnahasta leikattu neliö asetettiin ketunnahasta leikatun neliön keskel-

le reiät vastakkain. Reikien läpi pujotettiin ohut kaksinkerroin taitettu kuminauha, jo-

hon oli pujotettu hopeanvärinen nappi kukan keskustaksi. Kaksinkertaisten kuminau-

hojen toiseen päähän kiinnitettiin iso nappi solmulla ja kukka kiinnitettiin ison alanapin 

kanssa pipon puristuskohtaan napinläven tavoin. 

 

Samalla tekniikalla valmistettiin muut pienemmät turkiskukat, jotka kiinnitettiin muihin 
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asusteisiin kukkakuviotekniikalla neulotun kukkakuvion keskelle, johon oli neulottaes-

sa muodostunut pieni reikä napin pujotusta varten. Ideana oli, että turkissomisteet 

voidaan poistaa helposti halutessa ja myös, kun tuotteet pestään vesipesussa. 
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5 SNOW FLAKE -NEULEMALLISTON ARVIOINTI 

 

 

Valmis neulemallisto esiteltiin tavoitteen mukaisesti Juthbackan markkinoilla elokuus-

sa 2011. Mallisto puettiin mallinuken päälle tarkoituksena kerätä yleisöpalautetta val-

miista mallistosta. Markkinoilla yleisöpalaute oli positiivista. Kävijät kommentoivat 

mallistoa toteamalla esimerkiksi: 

1. Kaunis kokonaisuus 

2. Olisi ehkä parempi ilman turkis osioita 

3. En ole koskaan nähnyt mitään yhtä kaunista 

4. Muistuttaa venäläistä muotia 

5. Haluaisin viedä koko nuken mukaani 

6. Kokonaisuudesta käyttäisin vain kauluria pipoa ja keeppiä 

7. Hyvin valmistettu  

8. Ostaisin sen, jos olisi myytävänä  

9. Haluaisin ostaa pipon vaikka heti, jos se olisi myytävänä 

 

Yleisöpalautteesta voidaan todeta, että neulemalliston suunnittelu ja valmistus onnis-

tui odotettua paremmin. 

 

Toimeksiantaja Sture Petterssonin ideana oli hyödyntää mallistoa teollisesti. Hänen 

kanssaan oli tarkoitus mennä erääseen kutomoon ja katsoa mahdollisuutta malliston 

teolliseen tuotantoon. Toimeksiantaja Sture Pettersson totesi, että mallistoa ei ehkä 

onnistu tekemään kyseisessä tehtaassa sarjatuotantona, koska heidän neulekoneil-

laan ei todennäköisesti ole mahdollista kutoa kyseistä pitsineuletekniikkaa. Mietimme 

myös mahdollisuutta, että pitsineule osio kudottaisiin käsin ja muut osa kappaleista 

koneellisesti, jotta pystyttäisiin yhdistämään käsintehdyn pitsineuleen osat koneelli-

sesti valmistettuun. Toimeksiantaja Sture Pettersson etsi mahdollisuutta saada mallis-
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toa myyntiin erääseen vaatetusliikkeeseen Pietarsaaressa, mutta he eivät sillä hetkel-

lä olleet kiinnostuneita tuotteista. 

 

Ammattivalokuvaaja kuvasi neuleasusteet. Kuvia otettiin eri poseeraus asennoista 

vaihtamalla asusteita mallin päällä. Kuvia otettiin koko mallistosta yhdessä ja myös 

erikseen. Kuvia otettiin läheltä ja vähän etäämmältä ilmeitä vaihtamalla. Kaikki hyväk-

sytyt kuvat poltettiin cd:lle mahdollista esittelyä varten. Valokuvat otti ammattikuvaaja 

Pertti Puranen ja mallina toimi Sofia Pohjanen.  
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6 POHDINTA 

 

 

Neulemalliston suunnittelu ja valmistus opinnäytetyön aiheena oli heti alussa mielen-

kiintoinen ja innostava aihe.  Malliston suunnittelu ja valmistus onnistui odotettua pa-

remmin. Valmistus toteutettiin aikaisempien kokemusten pohjalta käyttämällä jo opit-

tuja erilaisia neuletekniikoita sekä pohtimalla ja etsimällä lähteitä käsityölehdistä ja 

kirjoista. 

 

Vaatetusalan opinnot ovat auttaneet oivaltamaan, että lehtien ja kirjojen neuleohjeet 

voivat olla hyvänä apuna uuden luomisessa. Valmiita neuleohjeita ei tarvitse orjalli-

sesti seurata vaihe vaiheelta, vaan niiden pohjalta voi luoda omia persoonallisia ideoi-

ta. Joku on jo luonut mallin, suunnittelija voi luoda valmiista mallista ja valmiista tek-

niikasta uudenlaisen version, erivärisen, erimuotoisen jne. Opinnäytetyön käytännön 

osuuden suunnittelu ja valmistus on kasvattanut uskallusta ja riskien ottoa.  

 

SNOW FLAKE -malliston valmistus oli mielenkiintoista ja inspiroivaa. Ideoita toteutet-

tiin niiden ilmaantuessa ja työ valmistui  sovittuun aikatauluun mennessä. Ajan kans-

sa käytiin kilpajuoksua joka päivä, joten kiireestä johtuen mallitilkkuja ja kokeiluja teh-

tiin vähän. Työ eteni luottamalla aikaisempiin jo opittuihin taitoihin ja tekniikoihin.  

 

Neuleasusteet valmistuivat ajoissa yleisön arvioitavaksi Juthbackan markkinoille. 

Valmista mallistoa arvioitaessa saatiin uusia ideoita ja ratkaisuja esimerkiksi värimaa-

ilmaan ja tekniikoihin. Samoin pohdittiin mitä erilaisia ratkaisuja ja toimintatapoja voisi 

toteuttaa seuraavien asusteiden valmistusprosessissa. Lisäksi mietittiin onko mallisto 

liian juhlava arkikäyttöön ja miten siitä voisi suunnitella arkipäiväisemmän version. 
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Toimeksiantaja Sture Pettersson oli tyytyväinen valmiin malliston ulkonäköön ja 

kommentoi sitä erittäin hyvännäköiseksi. Hän arvioi, että tietyt malliston asusteet myi-

sivät paremmin kuin toiset esimerkiksi Pipo ja keeppi. 

 

Opinnäytetyötä tehtäessä oivallettiin miten halulla tehdä jotakin, joka on todella kiin-

nostavaa, on todella tärkeä ja liikkeellepaneva voima. Sen avulla voi saavuttaa mah-

dottomiltakin tuntuvia asioita ja pystyy löytämään keinot ja ratkaisut sen toteuttami-

seen, mitä haasteellisempi tavoite, sen mielenkiintoisempi toteutus. Todellisella halul-

la saada aikaan jotain merkittävää, on suuri liikkeelle paneva voima, joka toimii mo-

nessa muussakin elämään liittyvässä ponnistelussa ja hyvän tavoittelussa. 
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Kukkakuvion neulomisen vaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion ensimmäinen vaihe  

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion toinen vaihe 
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Kukkakuvion kolmas vaihe  

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion neljäs vaihe 
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Kukkakuvion viides vaihe  

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion kuudes vaihe 
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Kukkakuvion seitsemäs vaihe 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion kahdeksas vaihe 
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Kukkakuvion yhdeksäs vaihe 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion kymmenes vaihe 
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Kukkakuvion yhdestoista vaihe 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion kahdestoista vaihe 
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Kukkakuvion kolmastoista vaihe 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakuvion lopputulos 

 


