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Käsityöt
Villaliinu toimii tilamme vanhassa asuinrakennuksessa, jossa minulla on työ- 
ja myyntitilat. Kudon kangaspuilla, huovutan, neulon, askartelen erilaisista 
luonnonmateriaaleista käyttö ja lahjaesineitä. Kaikki tekemäni käsityöt 
valmistan alusta loppuun itse. Teen tuotteita myös tilauksesta, jolloin 
asiakas pääsee itse suunnittelemaan mieleisensä tuotteen. Tuotteiden 
lisäksi myyn myös lankoja, kuteita ja kudontatarvikkeita. Myymälä avoinna 
sopimuksen mukaan.
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MATOT

Valmistan tilauksesta mattoja uusista kuteista sekä perinteisiä räsymattoja. 
Saat haluamasi kokoisen ja värisen maton. Kudon myös asiakkaan omista 
kuteista.

Kudon mattoja eri sidoksilla kuten esim. palttina, toimikas, ruusukas tai 
kirkonkaari(luostarinholvi). Käytän erilaisia materiaaleja, lähinnä erilaisia 
puuvillakuteita, mutta toisinaan myös hamppua, villaa tai paperinarua. 
Perinteiset räsymatot kudon eri kankaista leikatuilla kuteilla. Tervetuloa 
tutustumaan eri malleihin ja väreihin, saat juuri toivomasi kokoisen, 
mallisen  ja värisen maton, joka kestää käytössä.



LIINAT

Liinoja kudon sekä mustaan että luonnonvalkoiseen loimeen. Myymälästä 
löytyy aina erikokoisia ja mallisia valmiita liinoja, mutta tilauksesta saat juuri 
sen omanlaisesi.

Liinoissa käytän usein ristitoimikassidosta, jolloin liinan kuvio näyttää 
erilaiselle liinan etu ja –takapuolella. Liinaa voi käyttää molemmin päin. 
Valmistan myös liinoja poppanasta sekä moppilangasta. Käyttämäni 
kuteet ovat kotimaisia konepesun kestäviä tuotteita.

HUOVUTUSTUOTTEET JA NEULEET

Valmistan kotimaisesta lampaanvillasta erilaisia pannulappuja, sekä 
huopasaippuoita. Neulon sukkia ja lapasia, sekä erilaisia koriste-esineitä, 
kuten siilejä ja tonttuja.

Pannulappuja valmistan sekä karstattua villaa huovuttamalla että huopu-
vaa villalankaa virkkaamalla. Huopasaippuan valmistan karstatusta 
lampaanvillasta. Saippua toimii normaalin saippuan tavoin, kastele se ja 
hiero käsiisi! Neulomani sukat sisältävät yllätyksen, sukanvarressa on tasku, 
joten voit laittaa sukanvarteen talteen! Myymälästä löytyy myös erilaisia 
neuletuotteita sisustukseen.

LUONNONMATERIAALIT

Valmistan erilaisia sisustus– ja koriste-esineitä mm. risusta, havusta ja 
pajusta sisälle ja puutarhaan. Kranssit, ovikoristeet, pajuiset pannunaluset 
ja risuporot ovat saatavilla myymälässä vuodenkierron mukaan.

Askartelen eri luonnonmateriaaleista vuoden aikojen mukaan tuotteita. 
Erityisesti koivun risu on materiaali, josta valmistan ympäri vuoden erilaisia 
sisustus– ja koriste-esineitä. Käytän myös kudonnassa toisinaan erilaisia 
materiaaleja, kuten pajua.
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