Sarka huopa-pannunalunen
Sarka-pannunlaunen
on
helppo ja nopea punoa
valmiista huopanauhasta.
Tekniikka onnistuu lasten
kanssakin yhdessä tehden.
Samaa ohjetta voi suurentaa esim. pöytätabletiksi
tai istuinalustaksi pidentämällä suikaleiden pituutta
ja lisäämällä määrää. Valmiita tuotteita voi koristella
mm. kirjomalla tai nappeja
ompelemalla.
Green Craft -huopanauha on täysin kierrätysmateriaalista valmistettua ja sitä
voit ostaa taitokeskuksista
15 metrin rullissa hintaan
9,70 kpl. Yhdestä kiekosta
tulee melkein viisi pannunalusta.
Pannunalusen koko on
22 x 22, johon tarvitset 14
kappaletta 23 cm pituisia
huopanauhan pätkiä (leveys 3 cm). Lisäksi tarvitset
terävät sakset, nuppineulo-

ja, ohuen ja paksumman silmäneulan ja ompelulankaa.
Pannunalusen voi viimeistellä ja koristella esim. kirjomalla, johon voi käyttää
villalangan jämiä tai ompelemalla vaikka vanhoja nappeja koristeeksi. Nappipuoli
kannattaa kääntää alaspäin,
kun pannunaluselle laittaa
kuuman astian.
Pujottele 7 + 7 nauhaa
ristikkäin toistensa yli ja
ali niin että reunat tulevat
tasaiset ja pannunalusen
kulmista tulee suorat. Tiivistä nauhat kiinni toisiinsa, kiinnitä nauhat nuppineuloilla yhteen tarvittavan tiheästi ja harsi reunasta ympäri pannunalusen.
Reunan voi halutessaan
ommella koneella samanvärisellä langalla noin puolen sentin päästä reunasta.
Valmiiksi punotun pannualusen voi jättää tyylik-

ohje
Riitta Eeronheimo

Monipuolinen,
asiantunteva,
kiinnostava,
keskusteleva.
Ikkuna
suomalaisen
käsityön
maailmaan.
jäsenhinta

26,50 €
6kk

Green Craft -kierrätysmateriaaleista on tulossa lisää mallistoa.
kään pelkistetyksi, esim.
reunatikkauksen voi tehdä
paksummalla langalla. Jos
pannunaluseen
haluaa
käsin tehdyn ilmettä, voi
reunaan ommella pykäpistoja, voi tehdä pilkkuja
solmupistoilla tai kukkia

linnunsilmäpistoilla. Pistojen ohjeita löytyy netistä
tai taitokeskuksista. Huopa
on erittäin mukavaa kirjoa käsin ja langan alut ja
päättelyt saa piilotettua
kätevästi huopakerrosten
väliin.

Taito Satakunta ry:n jäsenille 26,50 € / 6 kk.
Kestotilauksen 1. jakso. Normaali kestotilaushinta 29,50 € / 6 kk.
Kuusi värikästä numeroa vuodessa.

Tilaukset: (03) 4246 5340 tai
tilaus@kustantajapalvelut.fi

www.taito.fi
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Päätoimittaja:
Hanna-Leena Rossi
Toimituskunta:
Riitta Eeronheimo, Reija
Peuraniemi ja Satu Ojala
Sivunvalmistus ja taitto:
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka:
Westpoint, Rauma

Kansikuva: Mallistoa
esittelevät Terhi Naskali
(vas.) ja Elisa Mäkelä.

Sipuseiskan eli Sirpa Sillanpään huovutetut tekstiilit tuovat väriä Käsityöläismarkkinoille.

Käsityöläismarkkinat evakossa
Käsityöläismarkkinat ovat
olleet Pitsiviikon ohjelmassa Raumalla jo 26 vuotta.
Monet kävijät mainitsevat
käsityöläismarkkinat
ykköskohteekseen.
Kuluneena kesänä piti
kävijöiden kuitenkin osata kääntää askeleensa
kaupungintalon
pihalle.
Käsityöläismarkkinat olivat
kaivuutöiden takia poissa
Vanhan Rauman markkinapaikalta Kalatorilta.
Paikka oli kuitenkin sekä
asiakkaille että myyjille
mukavaa vaihtelua. Saatiinhan olla aivan kaupungin
ytimessä ja kansainvälisten
markkinoiden naapurissa.

peräti 42 myyjää. Monet
satakuntalaisia,
mutta
myös esimerkiksi Turun
suunnalta tulee aina käsityöyrittäjiä.
Monet myyjät palaavat muuttolinnun lailla
yhä uudelleen käsityöläismarkkinoille. Monilla
heistä on asiakkaita, jotka
saapuvat yhtä takuuvarmasti tutustumaan uusiin
malleihin ja tekemään
ostoksia.
Pitsiä oli käsityöyrittäjien
tuotteissa aiempaa enemmän. Keramiikka, korut,
vaatteet, laukut, jopa rasiat,
muistuttivat viikon teemasta.

Riihimäkeläisen Korumetsän korut sopivat Pitsiviikolle.

Käsit yöläismark k inat
käynnistyivät tuttuun tapaan perjantaina, joka
vaihtui illan edetessä Mustan pitsin yöksi. Paikalla oli

Pitsiviikon suosio on säilynyt taantumasta huolimatta. Vaikka tapahtuma
on ilmainen vailla portteja
ja pääsylippuja, viestivät

viikon näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestäjät kasvaneista kävijämääristä.

Käsityöyrittäjät ja heidän asiakkaansa tapaavat
Raumalla seuraavan kerran
Posellissa joulukuussa.

Kun tekijällä on merkitystä.

Nyt suositut
kansakoulutaulukeittiöpyyhkeet
Taito Shopista!
Taito Shop, Itäpuisto 13, Pori, puh. 044 383 4900
av. ma 10–18, ti-pe 10–17 ja la 10–14
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