pakina

Sydänpostia
S

ain loppuvuodesta postipaketin Taitokeskus
Rauman
käsityöneuvojilta. Sen sisältä paljastui
suuri, verkkomainen sydän,
johon oli kiinnitetty oranssinkeltainen
paperiruusu.
Ilahdutti.
Käsin muotoiltu verkko
kiihdyttää
mielikuvitusta.
Sydän innostaa tarraamaan
materiaalin tuntuun ja tarkastelemaan esineen muotoa joka suunnasta.
Verkkosydän ei ole valmis.
Siinä on ylhäällä aukko, josta saan itse sujauttaa sisälle
oman juttuni: ripustaa siihen
haluamani kiinnikkeen, liittää valot tai kokeilla vaikka
paperimassan värjäämistä tai
punoa sen täyteen nauhoja,
helmiä, risuja tai mitä ikinä
mieleeni juolahtaakaan.
Inspiroivaa!
Sydänposti pysähdytti miettimään, että tällaisia lähetyksiä olisi kiva saada ja antaa.
Oikeastaan olisi aika viehättävää, että sydämistä syntyisi oikein kiertokirjeilmiö,
joka haastaisi vastaanottajan
tekemään omannäköisensä
”postauksen”
seuraavalle
valitulle.

ohje

Lopuksi sydämet voisi koota yhteen ja katsoa,
miten suuri ja persoonallinen rakennelma niistä syntyisi.
Kenties eri ihmiset eri
osoitteista kohtaisivat sydänten äärellä löytäen uusia ystäviä. Idea voisi toimia myös
sinkkukerhossa tai työporukan tsemppipäivässä.
Joka tapauksessa tässä
virtuaalisessa
maailmassa
puhuttelee tuote, jossa on
tekijän tunnetta, muistoja ja
persoonaa.
Käsityö tarjoaa aitoja kohtaamisia ja tekemisen kautta
löytöretken omaan luovuuteen.
Syksyn 2012 aikana tapasin kaikki Taito Satakunnan
käsityöneuvojat yhteiseen
projektiimme liittyen. Päällimmäisenä
kohtaamiset
kiteytyivät
lauseeseen:
”Meillä on aina avoimet ovet
ja sydän.”
Tämä maailma tarvitsee
välittämistä, avointa mieltä
ja lämpimiä sydämiä – aikuisia, jotka kuuntelevat.
Verkkosydän on minulle
siksi myös symboli. Se kertoo siitä, että taitokeskuk-

sissa kohdataan ihminen
yksilönä ja saadaan kannustusta ja rohkaisua.
Valmiiksi tehdyssä maailmassa myös keskeneräisyys
koukuttaa. Ei aseteta itselle
liikaa paineita onnistumisen
suhteen. Jokaiselle löytyy
taatusti taitotasoon sopiva
käsityökurssi tai työpaja.
Olen vakuuttunut siitä,
että käsityöneuvojat auttavat saamaan keskeneräiset
työt päätökseen. Aloitan
itse nyt ensin tuosta dippisydämestä.
Ehkä muotoilen myöhemmin pienempiä sydämiä, jotka saan mahtumaan
kirjekuoreen ja lähetettyä
persoonalliset viestit kaipaamilleni ystäville. Haluan
pysähdyttää ainakin yhden
kiireisen ihmisen omalla
sydänpostillani.
Saanko haastaa sinutkin
mukaan jakamaan sydäntäsi?
Näin käsityö on mukana elämässä ilahduttamassa
ja rikastuttamassa meitä ja
läheisiämme.

Taina Saha
kouluttaja/konsultti TaM

Virkkaa Afrikkalaisia kukkia

Afrikkalaisia kukkia voit virkata uusista langoista tai langan lopuista. Valitse
suurin piirtein saman paksuisia lankoja
ja niihin sopiva virkkuukoukku. Yhdistele värejä harkiten tai hulvattomasti.
Valmiista kukista voit koota patalappuja, tyynyjä tai vaikka neuletakin.
Kukka muodostuu kuudesta kerroksesta ja ohjeen oppii helpolla. Päättele
langat joko virkkauksen aikana kuljettamalla niitä silmukkarivin sisällä tai
neulalla valmiisiin palasiin.
Yhdistä valmiit kukat joko ompelemalla tai piilosilmukoin virkkaamalla ja
höyrytä työ kevyesti.

Kuvan kukat on virkattu ohuesta
Pirkka-langasta ja Kirjopirkasta, joille
sopii virkkuukoukku nro 2,5.
krs = kerros, ps = piilosilmukka,
kjs = ketjusilmukka, p = pylväs, ks =
kiinteä silmukka
1. krs: Virkkaa 5 kjs ja yhdistä renkaaksi piilosilmukalla (2.ja 6. krs:n alkaessa
ensimmäinen pylväs korvataan aina 3
kjs:lla)
2. krs: 6 x (2 p, 1 kjs) aloitusrenkaaseen. Sulje krs ps:lla.
3. krs: Ota työhön uusi lankaväri.
Virkkaa jokaiseen kuuteen ketjusil-

mukkalenkkiin (2 p, 1 ksj, 2 p). Sulje
krs ps:lla.
4. krs: Virkkaa jokaiseen ketjusilmukkalenkkiin 7 p. Sulje krs ps:lla.
5. krs: Ota työhön uusi lankaväri. Virkkaa jokaiseen pylvääseen 1 ks.
Virkkaa pylväsryhmien väliin 1 ks niin,
että viet koukun 3. krs:n ketjusilmukan
alta – näin muodostuvat terälehdet.
6. krs: Ota työhön uusi lankaväri.
Virkkaa jokaiseen ks:aan 1 p. Virkkaa
kuitenkin aina terälehden keskelle (1
p, 1 kjs, 1 p)
Ohje: Riitta Eeronheimo
Riitta Eeronheimo

Lauantain aukiolomme
pidentyi, nyt leikkiä
riittää klo 16 asti!
ma–pe 10–17
la 10–16
pääsylippu 6 €,
perhelippu 20 € (2+2),
ryhmät 5 €/hlö
(väh. 10 maksavaa)

www.herrahakkaraisentalo.net
Marttilankatu 10, Sastamala, p. 03 511 2179
info@herrahakkaraisentalo.net
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