Pohjoismainen neulesymposium 2014

Paikka: Folkhälsan Norrvalla, Vöyrintie 305–307, 66600 Vöyri, Suomi

Teema: Perinne ja uudistuminen

Osallistumismaksu on: 512 € (sis alv) Sisältää työpajat, retket, luennot, kahvi ja lounas sekä perjantain
juhlapäivällinen.

Österbottens hantverk rf järjestää jo toisen kerran Pohjoismaisen neulesymposiumin. Ensimmäisen kerran
järjestimme tapahtuman 2003 Vaasassa ja tämän vuoden päätapahtumapaikaksi olemme valinneet Vöyrin.
Vöyrin kunta sijaitsee 40 km Vaasasta itään.
Symposium alkaa sunnuntaina 29. kesäkuuta ilmoittautumisella ja kokoontumisella Käsityön talo Loftetissa
Vaasassa klo 11. lähtien. Vaasasta menemme yhdessä linja-autolla Norrvallaan Vöyrille.

Aika: sunnuntai 29.6. – lauantai 5.7.2014.

Yöpyminen: 1 hengen huone 660 € ,2-hengen huone 350 €, 3-hengen huone 280 €, 4-hengen huone 240 €.
Suihkut ja wc on joka huoneessa. Valittu yöpyminen sisältää aamiaiset ja päivälliset.
30 € ekstra maksu joilla ei ole Gavstrikjäsenyyttä.
Meillä on rajoitettu määrä symposiumpaikkoja.

Vaasaan on hyvät juna-, lento- ja laivayhteydet. Omalla autolla tulevat osallistujat voivat ajaa joko suoraan
Norrvallaan Vöyrille tai tulla Vaasan kautta.
Vöyrin valinta tapahtumapaikaksi oli helppo, koska Norrvallassa on hyvät koulutus- ja majoitustilat.
Norrvallassa on myös erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan. Siellä on uimahalli ja sauna sekä pururata ja
vaellusreittejä.
Vöyri on mielenkiintoinen paikka neulojille ja innokkaille käsityön tekijöille, koska Vöyrin kotiseutumuseolla,
Myrbergsgårdenilla, on suuret tekstiilikokoelmat. Myrbergsgården sijaitsee vain 500 m päässä kurssipaikasta.
Symposiumin kunniaksi museolla järjestetään kesällä neule- ja virkkausaiheinen näyttely.
Neulesymposiumin ohjelma koostuu eripituisista neuletyöpajoista, neuleaiheisista luennoista ja retkistä.
Kokopäivän retkeen sisältyy käynti mm Korsnäsin ja Maalahden kotiseutumuseoissa.
Osallistujat voivat valita mieleisensä työpajat päivien ohjelmasta.
Koska Symposiumiin on rajoitettu määrä paikkoja, valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Österbottens hantverk rf yhteistyössä Gavstrik -neuleyhdistyksen ja Norrvallan kanssa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittatumislomake lähetetään viim. 2.4.2014 s-postissa jeanette.ronnqvist-aro@loftet.fi
tai postitse Jeanette Rönnqvist-Aro, Rådhusgatan 28, 65100 VASA, FINLAND tai löytyy myös www.loftet.fi
sivuilla
Maksut laskutetaan.
Jokainen huolehtii ennen ja jälkeen ylimääräisistä yöpymisvarauksista ja maksuista.

Workshopit
Huomaa että jotkut kurssit kestävät puolitoista päivää.
Pääkielen lisäksi opettajat neuvovat työpajoissa mahdollisuuksiensa mukaan myös muilla kielillä. Muut
kielet on mainittu suluissa.

Koko päivän kestävät workshopit 8 x 45 min
Korsnäsin villapaita nukelle
Opettaja Jeanette Rönnqvist-Aro
Kieli: Ruotsi(Suomi/Englanti)

Korsnäsinpaita on luultavasti Suomen tunnetuin neulepaita
väriensä, kuvioidensa ja epätavallisen neuleen ja
virkkauksen yhdistämisen vuoksi. Paidan kirjovirkatut osat
sijoittuvat miehustan ja hihojen molempiin päihin, välille
jäävät osat on neulottu. Korsnäsinvillapaidat ovat lähtöisin
Korsnäsista. Siellä ne tulivat suosituiksi 1800-luvun
jälkipuoliskolla miesten paitoina ja varakkaammissa
perheissä naisellakin saattoi olla oma paita. Työpajassa
käymme läpi paidoissa käytetyt tavallisimmat kuviot ja
työvaiheet tekemällä minikokoisen Korsnäsinpaidan.
Ota mukaan: Sukkapuikot 2,5 mm, virkkuukoukkul, 2-2,5
mm
Materiaalipakett ja ohjeet: 25 €
Kontinkuvioneuleiset sukat
Opettaja Marjo Vainio
Kieli: Suomi(Ruotsi/Englanti)

Kontinkuvioneuleessa kuviot muodostuvat vinoneliöistä.
Kun työssä käyttää useampaa väriä, tulee vinoneliöiden
muodostama kuvio näkyviin. Opimme kuinka
Myrbergsgårdenilla olevat kontinkuvioiset sukat on
neulottu.
Ota mukaan: 2,5 mm sukkapuikot, lankaa(100 g / 400 m)

Rovaniemin lapaset
Opettaja Leena Alve
Kieli: Englanti(Suomi)

Rovaniemen lapasten malli on perinteinen, niitä on neulottu
Pohjois-Suomessa, Lapissa. Lapista löytyy kaksi lapasmallia
joissa on käytetty samaa tekniikkaa: Rovaniemen lapanen ja
Inarin lapanen. Molemmissa on päällä koristeena monivärinen
siksak-kuvio, mutta muuten kämmenosa on yksivärinen.
Tekniikka on mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen verrattuna
muihin maailman neuletekniikkoihin. Keskitymme Rovaniemen
lapaseen joka on lähtöisin Leenan kotikaupungista.
Harjoittelemme tekniikkaa vähän paksumman langan avulla ja
neulomme rannekkeet ja jatkamme aloittamalla lapaset
ohuemmalla langalla.
Ota mukaan: Sukkapuikot 3,5mm, 4 eriväristä lankaa(100 g /
250 m), sukkapuikot 1,75-2mm, 4 eriväristä lankaa(100 g / 400
m).

Swing-neulonta aloittelijoille
Opettaja Heidrun Liegmann
Kieli: Englanti(Saksa)

Swing-Knitting™ on uniikki neuletekniikka jossa saadaan aikaan
kauniita pintoja lyhennettyjen kerrosten avulla.
Opit Swing-neuleen terminologian. Swing-neuleen perusteet,
kuinka tehdään saksalaisia lyhennettyjä kerroksia. Opimme
luomaan tilapäisiä silmukoita ja käyttämään hakaneuloja apuna.
Ota mukaan: 2 kerää 6-säikeistä sukkalankaa, joissa yhteen
sointuvat vaaleat värit, 2 paria pyöröpuikkoja 3,5 mm tai sellaiset
että silmukkatiheys on 25 silmukkaa/32 kerros, 10 x 10 cm
sileässä neuleessa, jotakin tasapaksua jäännöslankaa, saman
vahvuista kuin edellinen, virkkuukoukku 3.5 mm, opettajalla on
mukana hakaneuloja.
Tulostetut ohjeet, 10€.
Swing-neulonta jatkokurssi

Lapaset Pohjanmaalta
Opettaja Harriet Björklund
Kieli: Ruotsi(Suomi)

Pohjamaalta löytyy monia mielenkiintoisia lapasia.
Tutustumme lapasiin ja aloitamme neulomaan yhtä tai
useampaa mallia.
Ota mukaan: Puikot 2 - 2,5mm
Materiaalipaketti: Paketin hinta 35€

Opettaja Heidrun Liegmann
Kieli: Englanti(Saksa)

Esitiedot: perustaidot ja kokemusta Swing-neuleesta (esim.
edellä oleva kurssi). Jatkokurssilla opimme lisää perusasioita ja
säännöt kuinka hakaneuloja käytetään neulottaessa jne.
PDF-oppaasta saat yksityiskohtaista apua kun jatkat työtä
kotona.
Ota mukaan: 2 kerää 6-säikeistä sukkalankaa, joissa yhteen
sointuvat vaaleat värit, 2 paria pyöröpuikkoja 3,5 mm, slätt
skräpgarn, saman vahvuista kuin edellinen,

Räätälöity neulepaita

Virolaiset lapaset

Opettaja Tuulia Salmela
Kieli: Englanti(Suomi)

Opettaja Kristi Joeste
Kieli: Englanti

Räätälöity neulepaita on tapa neuloa saumaton paita, jossa on
istutetut hihat, ylhäältä alaspäin.
Työpaja sisältää ohjekirjan PDF-muodossa ja exel2003
taulukon. Mitat syötetään taulukkoon, valitaan vaatemalli,
saadaan tulostusvalmis ohje jossa on henkilökohtaiset mitat.
Kurssin aikana neulomme pienen koepaidan jotta opimme
ymmärtämään paidan rakenteen. Opimme mittojen ottamisen
ja mallin tekemisen. Opimme myös kuinka mallia voi muokata
neulomisen aikana.
Ota mukaan: pyöröpuikot n. 4 mm, lankaa (100 g /n 200 m), 5
silmukkamerkkiä joista yksi on erinäköinen, sakset,
virkkuukoukku, mittanauha ja ”Tietokonekokemus”.

Esitiedot: Kurssi on tarkoitettu kokeneille neulojille.
Opimme perinteisiä virolaisia neuleen aloitustapoja sekä 3
erilaista rannekkeen neulomistapaa.
Muhu ranneke: kirkasta oranssia, aniliininpunaista, valkoista,
vihreää ja tummanpunaista.
Paistu ranneke: punainen ja tummanvihreä.
Tõstamaa ranneke (neulottuja fransuja ja Rositud aihe):
Luonnonvalkoista, punaista, oranssia, roosaa 3 - 5 eri sävyä.
Ota mukaan: 1,25 / 1,5 mm sukkapuikot, villalankaa( 8/2 = n.
100 g / 400 m) yllämainittuja värejä.
Sukkapuikkoja 1,25 ja 1 mm, saa ostaa opettajalta.

Napit polymeerimassasta

Kahdella langalla neulomisen perusteet

Opettaja Pörrö Sahlberg
Kieli: Englanti(Suomi)

Opettaja Karin Kahnlund
Kieli: Ruotsi

Polymeerimassanapit ovat kevyitä ja kestäviä. Ne kestävät
voimakkaampia pesuja kuin vaatteet. Ne tehdään väreistä
jotka sopivat neulottujen vaatteittesi kanssa. Opit monta eri
perustekniikkaa.
Työpajan sisältö: eri merkkiset polymerimassat ja niiden
käyttö, kuinka työ aloitetaan, sekoittaminen, perusteet
millefiori, pinnan kuviointia, metallipulverin käyttö massan
kanssa jne. Työvälineitä, jotka eivät sisälly materiaalipakettiin
saa lainata työpajan aikana.
Materiaalipaketti: 17 €, sisältää veitsen, vinyylikäsineet, 5
pakettia polymerimassaa (saat itse valita värit). Opettajalla on
myytävänä lisää värejä.

Kahdella langalla neulominen on vanha neuletekniikka. Sitä
neulotaan samanaikaisesti kahdella langalla joita pidetään
oikeassa kädessä. Tekniikan avulla tuotteesta tulee tiivis,
kestävä ja lämmittävä. Kurssin aikana opit luomaan silmukat,
neulomaan oikeita ja nurjia silmukoita. Opit myös tyypillisen
tavan koristaa pintaa nurjien silmukoiden avulla
(mönsterkrus).
Ota mukaan: Sukkapuikot 2,5 mm, z-kierteistä villalankaa jos
sinulla on. Kurssilla on myös mahdollisuus ostaa z-kierteistä
neulelankaa joka sopii erityisen hyvin kahdella langalla
neulomiseen.

Värioppia polymeerimassaa

Kahdella langalla neulominen, jatko

Opettaja Pörrö Sahlberg
Kieli: Englanti(Suomi)

Keskitymme väriteorioihin ja erilaisiin tapoihin yhdistää värejä.
Perustieto perinteisestä väriopista perustuu väriympyrään
ja sen pohjalta opimme, kuinka saamme aikaan sointuvan
väribaletin polymerimassasta. Osallistujat tekevät
kaulanauhan omista värisekoituksistaan. Tavoitteena on oppia
värisommittelua massan avulla. Työvälineitä, jotka eivät sisälly
materiaalipakettiin saa lainata työpajan aikana.
Materiaalipaketti: 17 €, sisältää veitsen, vinyylikäsineet, 5
pakettia polymerimassaa (saat itse valita värit). Opettajalla on
lisää värejä myytävänä.

Opettaja Karin Kahnlund
Kieli: Ruotsi

Tämä kurssi soveltuu niille jotka osaavat jo kahdella langalla
neulomisen perusteet. Saat mahdollisuuden syventyä ja oppia
neulomaan useammalla värillä kahdella langalla neulomista
(huom. ei sama kuin kirjoneule) sekä pintakuviona että
yksittäisinä kuvioina.
Ota mukaan: Sukkapuikot 2,5 mm, z-kierteistä villalankaa jos
sinulla on. Kurssilla on myös mahdollisuus ostaa z-kierteistä
neulelankaa joka sopii erityisen hyvin kahdella langalla
neulomiseen.

Raitoja, raitoja, raitoja
Opettaja Susanna Hansson
Kieli: Ruotsi(Tanska, Englanti)

Opettelemme neulomaan raitoja niin että värien vaihtuminen
tapahtuu portaattomasti. Luuletko, että tiedät kaiken
raidoista? Ehkä tulet toisiin ajatuksiin leikkimällä ja
luonnostelemalla niitä päivän aikana. Käytämme
kokeiluihimme värikyniä ja värillistä paperia.
Opimme, kuinka keskiaikainen italialainen matemaatikko loi
raitoihin rytmin. Opimme myös konsteja joilla voi helpottaa
töiden viimeistelyä.
Pidämme osan työpajasta Myrbergsgårdenilla, koska siellä on
runsaasti inspiroivia raitoja.
Ota mukaan: Puikkoja, monenvärisiä lankoja, värikynät.

1,5 päivän työpajat 12x 45 min
Kolmiulotteinen neulominen
Opettaja Adrianne Sloane
Kieli: Englanti

Työpajassa opimme ajattelemaan neuleen kielellä! Tutkimme
materiaaleja jotka ovat epätavallisia neuletöissä ja
neuletekniikoita joilla saadaan aikaan muotoja ja vankkuutta
kolmiulotteisiin töihin. Työpaja on prosessiorientoitunut,
opimme uutta tekemisen ja kokeilujen avulla.
Ota mukaan: Eri vahvuisia puikkoja, sukkapuikkoja,
virkkuukoukkuja, sakset, parsinneula, muistiinpanovälineet,
naruja eri materiaaleista, kankaansuikaleita, muovia ja
erityyppisiä vaijereita. 2 kerää sileää vaaleaa lankaa joka
soveltuu 4mm puikoille. Ota myös muita materiaaleja, joita
haluat kokeilla, mukaan.

Doublefun sukkat
Opettaja Leena Siikaniemi
Kieli: Englanti(Suomi)

Tule mukaan kaksoiskiva sukkaprojektiin ja opi tekniikka, jotta
voit neuloa värikkäitä neulottuja sukkia. Oppi tekee riippuvaiseksi,
mutta ei vahingoita. Työpaja sopii osallistujille joilla on neuleen
perustaidot, mutta myös edistyneemmille neulojille jotka
haluavat kokeilla jotakin uutta. Käymme läpi eri työvaiheet
neulomalla koesukan jotta voit myöhemmin kotona neuloa monta
paria värikkäitä sukkia

Tervetuloa sukkamatkalle, jonka aikana neulomme jalkaan
istuvan sukan, luultavasti et malta jättää työtä käsistäsi ennen
kuin sukka on valmis.
Ota mukaan: Kahta eriväristä vaaleaa villalankaa (100 g / 200–
300 m) ja sukkapuikot 1/3 ohuemmat kuin ohjeessa
suositellaan, virkkuukoukku.
Manipuloi neulottia pintoja
Opettaja Berit Bragge
Kieli: Ruotsi

Työstämme ja manipuloimme vanhoja käytettyjä neuleita ja
teemme niihin uusia jännittäviä pintoja ja muotoja.
Käsittelemme niitä huovuttamalla, neulahuovuttamalla,
kirjailemalla jne. Kurssista tulee inspiroiva monine ideoineen.
Uusiokäyttö on hauskaa!
Ota mukaan: 2-3 kpl vanhoja villapaitoja, sakset, parsinneula,
nuppineuloja, vähän lankaa kirjailuun, eri vahvuisia puikkoja ja
virkkuukoukkuja, vanhoja nappeja…
Kurssilla on myös mahdollisuus ostaa materiaaleja.

Trådbunden – Neulo metallista
Opettaja Adrienne Sloane
Kieli: Englanti

Työpajassa teemme pienimuotoisia neuleita ja opimme
vaihtoehtoisia tapoja onnistua metallilangalla neulomisessa.
Opimme uusia tapoja luoda silmukoita, tutkimme putkimaisia
rakenteita ja sitä kuinka voimme kapseloida esineitä neuleen
sisään. Neuleen perustekniikoita käyttäen opimme tekemään
mielenkiintoisia koruja.
Joustavalla kuparilangalla jossa kaunis värivalikoima, saamme
aikaan uniikkeja esineitä. Kokemusta metallilangalla
neulomisesta ei tarvita, mutta neuleen struktuurien
tuntemisesta on hyötyä.
Ota mukaan: Metalliset puikot, metalliset sukkapuikot
Materiaalit: Värjättyä kuparilankaa on myynnissä
paikanpäällä.

Halvdagsworkshops Työpajat 4x45 min

Kirjovirkkaus

Virolaisia rannekkeita

Opettaja Barbro Heikinmatti
Kieli: Ruotsi

Opettaja Kristi Joeste
Kieli: Englanti

Pohjanmaalta löytyy runsaasti virkattuja tekstiilejä. Opitte
kirjovirkkauksen tekniikan virkkaamalla pussin ja saatte
lisäksi kuviopiirroksen kahteen pussiin ja
matkapuhelinkoteloon. Kirjovirkkaus on monipuolinen
tekniikka joka sitä on hyvä käyttää erilaisten asusteiden
tekemiseen. Virkatut osat Korsnäsinpaidoissa on tehty
kirjovirkkaamalla.
Ota mukaan: Lankaa (n. 400 m/100 g), 3 - 5 eri väriä,
virkkuukoukku 2 - 2,5 mm, sakset, pieniä hakaneuloja,
parsinneula.

Neulomme rannekkeita yhdellä Viron suosituimmista
neuletekniikoista, ”valekontinneuletekniikalla”.
Ota mukaan: 1,5 mm sukkapuikot, 3 - 5 erivärisiä villalankoja
(400 m / 100 g) jotka sopivat yhteen. Tyypillinen virolainen
väriyhdistelmä on valkoinen, tummansininen, krapin
punainen, punainen.

Siksak-kuvioiset sukat Vöyriltä

Perinteisesti kuvioituja reunuksia ja palloja

Opettaja Marjo Vainio
Kieli: Suomi(Englanti)

Opettaja Karin Kahnlund
Kieli: Ruotsi

Myrbergsgårdenilla useita siksak – kuvioisia sukkia.
Tutustumme niihin lähemmin ja katsomme kuinka ne on
tehty ja muokkaamme mallia oman maun mukaan.

Opimme tekemään koristeellisia hapsureunuksia eri
tekniikoilla. Käymme läpi vähintään kolme erilaista
tekniikkaa. Voimme tehdä mallikappaleita tai rannerenkaan.
Ota mukaan: langanloppuja (ei superwash käsiteltyjä),
sakset, viivoitin, neula.

Ota mukaan: Puikot ja erivärisiä lankoja

Tallennamme neulemalleja Myrbergsgårdenilla
Opettaja Anna-Maija Bäckman
Kieli: Ruotsi(Suomi)

Tutkimme lähemmin neuleita ja virkkauksia
Myrbergsgårdenilla. Dokumentoimme niitä valokuvaamalla,
luonnostelemalla ja tekemällä muistiinpanoja.
Ota mukaan: muistiinpanovälineet, mittanauha, kamera.

Sukat alkaen varpaista
Opettaja Tuulia Salmela
Kieli: Englanti(Suomi)

Käymme läpi perustekniikat sukan neulomisesta niin että se
aloitetaan varpaan kärjestä. Neulomme pienen koesukan ja
opimme samalla eri vaiheet sukan neulomisessa. Opimme
myös soveltamaan mallia niin että sukista tulee oikean
kokoiset valitsemastasi langasta.
Ota mukaan: Puikot 3,5 mm, 50 g lankaa, yhtä tai useampaa
väriä (300 m / 100 g) ja 2 neulemerkkiä, kynä.

Neulahuovutettuja lintuja

Japanilaisia kuviollisia palloja

Opettaja Leena Alve
Kieli: Englanti(Suomi)

Opettaja: Chiyo Mochizuki
Kieli: Englanti

Tarvitsemme vähän villa, terävän huovutusneulan ja
mielikuvitusta. Työpajan jälkeen olet valmis aloittamaan
uuden, mielenkiintoisen ja villaisen seikkailun. Teemme
pieniä lintuja ja opimme samalla tekemään erilaisia muotoja
ja sekoittamaan värejä karstoilla. Koristelemme linnut
langanlopuilla.
Materiaalikulut 10 €.

Japanissa osataan omaksua erilaisia tekniikoita muualta päin
maailmaa ja tehdä niistä jotakin uutta ja omaa. Opimme
kuvioimaan tupsuja kukka- ja raita-aihein.
Materiaalipaketti: Opettajalla on mukana japanilaisia
lankoja 1 €/kpl ja tupsuntekolaite.
Ota mukaan: erivärisiä ohuita lankoja (lankoja
pitsineulomista varten, ohuita vauvan- ja sukkalankoja,
pellavalankaa nro 20.

Virkattuja nappeja
Opettaja Maria Blomberg
Kieli: Ruotsi

Opimme virkkaamaan nappeja langanlopuista erikokoisten
renkaiden ympärille. Rengas määrää langan ja lanka
virkkuukoukun koon.
Materiaalikulut: Aloituspaketti, jossa on erikokoisia renkaita
ja mahdollisuus käyttää vapaasti langanloppuja 5 €.
Ota mukaan: Eri vahvuisia virkkuukoukkuja.

Kontinkuvioinen lakki
Opettaja Desirée Kantola
Kieli: Ruotsi(Suomi)

Kiinanmatkallaan Desirée löysi kiinnostavan neulelakin joka
oli tehty kontinkuviotekniikalla. Hän tutki lakkia tarkemmin ja
opettaa nyt meille sen neulomisen.
Lakin voi neuloa yksivärisestä tai meleeratusta langasta.
Ota mukaan: Lankaa ja puikot (myöhemmin tarkemmat
ohjeet).

Neulo, virkkaa ja solmi paperinarusta
Opettaja NN
Kieli: XX

Suomessa paperinaru on ollut kauan suosittu
käsityömateriaali. Kokeilemme eri tekniikoita ja tutustumme
paperinarun käyttömahdollisuuksiin.
Materiaali: Kurssilla on myytävänä paperinarua 15 – 25€.
Ota mukaan: Paksuja puikkoja 10 - 20 mm, virkkuukoukku 4 –
5 mm.

Korin punominen kahvipaketeista
Opettaja Ann-Chatrin Snickars-Hoxell
Kieli: Ruotsi

Nykyään Suomessa on suosittua punoa koreja kahvipaketeista.
Taitava punoja saa aikaan mielenkiintoisia kuvioita
hyödyntämällä kahvipakettien painatuksia.
Opimme nopean tavan tehdä kestäviä koreja. Leikkaamme,
taittelemme ja punomme neliöitä jotka yhdistetään koriksi.
”Kahvipakettikorista” tulee kestävä ja se sopii mainiosti
neuletöiden säilyttämiseen.
Materiaalipaketti: tyhjiä kahvipaketteja, lankaa 5 €.
Ota mukaan: viivoitin ja sakset.

Neulottuja ja virkattuja koruja
Opettaja Pörrö Sahlberg
Kieli: Englanti(Suomi)

Opimme monta erilaista tapaa tehdä koruja neulomalla ja
virkkaamalla. Neulomme nauhoja ja virkkaamme kaulakoruja.
Perustiedot neulomisesta ja virkkaamisesta ovat tarpeen.
Materiaalipaketti: 10 €, sisältää ison riipuksen, lasihelmiä sekä
muita korutarvikkeita. Riittää useampaan koruun yhdistettynä
omiin lankoihin.
Ota mukaan: erilaisia puuvilla-, viskoosi- ja silkkilankoja ym.,
eri vahvuisia puikkoja (2,5 - 5 mm), virkkuukoukkuja (1,5 - 3
mm), helmiä joissa vähin 1 mm reikä.

Neulominen internetin inspiroimana
Opettaja Maria Blomberg
Kieli: Ruotsi

Neuloja löytää paljon virikkeitä internetistä. Siellä on
opetusfilmejä, malleja, neuleyhteisöjä ym. Ravelry on yksi
internetissä toimiva yhteisö neulojille, suunnittelijoille,
kehrääjille, kutojille ja värjääjille. Opimme etsimään malleja
ja muuta tietoa internetin kautta.
Kurssilla tarvitaan internetissa toimiva sähköpostiosoite ja
salasana, kynä ja paperia, perustaidot tietokoneen käytössä.

Tuulia Salmela

Opettajat

Tuulia on oululainen historiantutkija. Hän on asunut myös USA:ssa, Kaliforniassa ja
Washington Statessa viisi vuotta. Hän on innostunut historiasta, mutta ei pelkää
myöskään kokeilla uusia asioita. Tuulia on julkaissut useita malleja ja kääntänyt monta
neule- ja virkkauskirjaa suomeksi. Hän on myös innokas kehrääjä ja pitää omaa pientä
värjäämöä, missä hän värjää sekä kuituja että lankaa. Hän julkaisi ensimmäisen kirjansa
kehräämisestä vuonna 2012.
Katso myös: tuulia.blogspot.fi

Kristi Joeste

Kristi on virolainen lapastaiteilija. Hän toimii lehtorina Viljandin Akatemiassa,
Tarton yliopiston kulttuuriosastolla, omistaa Ulas Workshopin ja on kirjoittanut
kirjan “Ornamented Journey”.
Kristi on erittäin kiinnostunut virolaisista neuletekniikoista ja niiden historiasta.
Hän on omistautunut niiden tuhansien lapasten tutkimiseen, jotka ovat
tallennettuina Viron kansallismuseossa. Hän pitää tärkeänä, että Viron perinteiset
neuletekniikat, värit ja kuviot säilyvät. Kristi rakastaa sitä, että voi ilmaista itseään
joko neulomalla perinteisiä lapasia tai kehittämällä perinteeseen perustuvia uusia
innovaatioita.
Katso myös: kristijoeste.blogspot.com
Karin Kahnlund

Karin on Ruotsissa tunnettu neuloja, erityisen tunnettu kahdella langalla neulojana.
Vuonna 2013 hänet valittiin opettajaksi Tekstiilikäsityön/Neuleen osastolle,
”Handarbetets Vänner” -kouluun, joka sijaitsee Tukholmassa.
Karinilla on myös oma yritys, Uppstickaren, jossa hän opettaa sekä käsin että
koneella neulomista, myy lankaa ja tarvikepakkauksia. Hän on erikoistunut kahdella
langalla neulomiseen (tvåändsstickning).
Katso myös: www.uppstickaren.com

Heidrun Liegmann
Neulominen, virkkaus ja yleensäkin käsityöt ovat lapsesta lähtien vieneet suuren osan
Heidrunin ajasta. Opiskeluaikoina neulominen oli hänen tapansa rentoutua ja olla luova.
Viimeiset 10 vuotta hän on kokeillut vapaan muodon ja lyhennettyjen kerrosten tekniikkaa,
mistä on tullut hänen pääasiallinen tutkimuskohteensa – hän alkoi opettaa ja kirjoittaa Swingneuleesta jäätyään eläkkeelle. Swing-neule on jännittävää ja antaa lukemattomia
mahdollisuuksia suunnitella, luoda ja kehittää malleja. Heidrun rakastaa Swingneuletekniikkaa ja käyttää sitä pelkästään tai yhdistettynä perinteisen neulomisen kanssa.
Katso myös: www.swing-knitting.com ja magischemaschen.blogspot.de

Pörrö Sahlberg

Pörrö on polymeeritaiteilija ja käsityöliikkeen omistaja Helsingistä. Pörrö on
intohimoinen neuloja ja kehrääjä. Hänen päivänsä kuluvat polymeerimassan
myymisessä, opettamisessa ja myyntikorujen tekemisessä. Kymmenen vuoden työn
ja kirjoittamisen jälkeen hän julkaisi ensimmäisen kirjansa polymeerimassasta
suomalaisille lukijoille.

Adrienne Sloane

Adrienne leikkii kolmiulotteisilla muodoilla ja puikoilla Bostonin seudulla. Hän on
erikoistunut kolmiulotteiseen neulomiseen, neulottuihin veistoksiin ja koruihin.
Hänen mielestään neulominen on fantastista eikä hän pääse siitä eroon vaikka on
yrittänyt. Kuka olisi uskonut, että neule voi olla niin kiinnostavaa?!
Katso myös: www.adriennesloane.com

Katso myös: askartelumassat.blogspot.fi, www.askartelumassat.com ja
www.porrosahlberg.net

Lene Alve
Barbro Heikinmatti

Barbro asuu Vöyrillä joten olemme hänen kotinurkillaan. Barbro on erittäin
kiinnostunut tekstiileistä ja on monien korsnäsinpaitojen lisäksi kirjovirkannut
lukuisia laukkuja. Hän on jatkanut virkkaamista 60-luvulta lähtien sen ensimmäisen
löysäreunaisen patalapun jälkeen.
Barbro pitää kaikenlaisesta virkkaamisesta, mutta kirjovirkkaus on kuitenkin kaikkein
mielenkiintoisinta. Innostus alkoi 80-luvulla kun hän osallistui kurssille jolla virkattiin
ja neulottiin korsnäsinvillapaita.
Barbro on innostunut myös kehräämisestä, neulomisesta, nauhankudonnasta ja
neulakinnastekniikasta.
Katso myös: barbrosthreads.wordpress.com

Lene maalaa kauniita akvarelleja, neuloo paljon ja huovuttaa eläimiä. Kaikesta mitä
hän tekee, tulee kaunista. Blogiinsa ”Dances with wool”, hän kirjoittaa kirjeitä
elämästään napapiirillä, Suomen Lapissa. Hän nauttii eläimistä ympärillään. Ympäröivä
luonto ja kylmä ilmasto inspiroivat villaisiin käsitöihin. Lene ei koskaan lakkaa
ihmettelemästä kuinka fantastinen materiaali villa on. Hän rakastaa sekä neulomista
että virkkaamista ja myös kehräämistä, huovuttamista ja villakirjontaa. Lenellä on
tutkinto käsi- taideteollisuusalalta.
Katso myös: lenealve.blogspot.com

Marjo Vainio

Maria Blomberg

Marjo on töissä Taito Uusimaa ry:ssä Järvenpäässä erikoisneuvojana. Hän on ollut
yhdistyksessä töissä lähes 30 vuotta. Tänä aikana hän on erikoistunut suomalaisiin
kansallispukuihin, neuleeseen sekä moniin muihin vanhoihin ja uusiin tekniikoihin.
Marjo tutkii perinteitä ja luo uutta.

Maria on oikea energiapakkaus, joka rakastaa lankoja. Hän tasapainoilee opettajan
työnsä ja perheenäidin tehtävien välillä. Hän värjää lankoja, kokeilee eri tekniikoita,
neuloo hyväntekeväisyysjärjestöille, kerää jäännöslankoja ja pitää erityisesti nappien
tekemisestä. Hän kertoo töistään blogissaan.
Katso myös: knappmakerskan.blogspot.com

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Chiyo Mochizuki

Ann-Chatrin on koulutukseltaan artenomi ja tekstiiliopettaja. Häntä kiinnostaa
käytettyjen materiaalien uudelleen hyödyntäminen. Luova tekeminen ja
opettaminen ovat asioita joista hän nauttii. Ann-Chatrin on opettanut sekä
esikoululaisia että yliopisto-opiskelijoita ja on nykyisin Mustasaaren
Aikuisopistossa käsityönopettajana, hän sekä organisoi että pitää itse kursseja.

Chiyo on lahjakas käsityöläinen joka nauttii käsitöiden tekemisestä.
Hän rakastaa neulottuja ja virkattuja pitsejä, erityisesti Oya- pitsejä, kirjovirkkausta ja
monia muita tekniikoita. Viime vuosina hän on paneutunut kauniiden kuviollisten
tupsujen tekoon.
Katso myös: www.ravelry.com/people/Chiyo915

Berit Bragge

Berit Bragge on toiminut 25 vuoden ajan vaatetusalan ammattiopettajana. Hän
opettaa neuleita, ompelua, kaavaoppia ja erikoistekniikoita. Beritille on aina ollut
tärkeää syventää tietojaan tekstiilialalla ja sen kautta hän on päässyt toteuttamaan
luovuuttaan. Neule on hänen suosikkitekniikkansa ja hän on ennakkoluulottomasti
kokeillut eri materiaaleja ja etsinyt uusia käyttömahdollisuuksia neuleelle. Berit on
opettajana Turun ammattikorkeakoulu Noviassa. Pari viimeistä vuotta Beritillä on
ollut oma yritys, missä hän käsittelee neulottuja paitoja huovuttamalla ja valmistaa
niistä uusia tuoteita myyntiin. Hän suunnittelee ja tekee myös neulottuja koruja ja
taidetta lakatusta kuparilangasta tai hopealangasta. Korut ovat herättäneet suurta
kiinnostusta suomalaisissa tiedotusvälineissä.

Leena Siikaniemi

Sen päivän jälkeen kun luovuus kutsumatta iski Leenaan, on hän kokeillut ja ottanut
haltuunsa monia eri tekniikoita, mm. kudonnan, paperinarukäsityöt, neuleen ja
nypläyksen. Leenalla on tutkinto kudonnasta ja on opettanut sitä monia vuosia.
Yksi Leenan suurista ilonaiheista on toisten opettaminen ja inspiroiminen luovuuteen.
Nykyisin Leena käyttää eniten aikaa neulomiseen. Hänen mallejaan on julkaistu
useissa lehdissä ja kirjoissa sekä Suomessa että ulkomailla.
Katso myös: www.ravelry.com/designers/leena-siikaniemi

Harriet Björklund
Desirée Kantola

Desirée on innostunut matkailija ja kerää neuleideoita eri maista. Hän on
koulutukseltaan ompelija ja neuloja. Hän on myös pedagogi ja toiminut
käsityönopettajana peruskoulussa.
Desirée on monen vuoden ajan pitänyt neulekursseja Hangon kesäyliopistossa.
Hän on myös yhdeksän vuoden ajan pitänyt neulekahviloita Uudellamaalla, EteläSuomessa.

Harriet on ahkera käsityöntekijä. Hän kokeilee kaikenlaista eikä säikähdä jos työ välillä
vastustaa, sillä hän pitää haasteista. Takkuun mennyt lankavyyhti on selvitettävä.
Harriet pitää kursseja senioreille, myy tuotteitaan markkinoilla Vaasan ympäristössä ja
hän on myös tilkkutyöntekijä.

Jeanette Rönnqvist-Aro

Työssään erikoisneuvojana Österbottens hantverk rf:ssä Jeanette sekä pitää että
suunnittelee kursseja eri käsityötekniikoista. Hän on koulutukseltaan tekstiiliopettaja
ja sen vuoksi pehmeät käsityöt ovat lähimpänä hänen sydäntään, mutta hän kokeilee
ja opettaa myös mielellään käsitöitä joissa käytetään kovia materiaaleja.

Annemor Sundbø

Annemor on käsityöläinen, tekstiilisuunnittelija ja luennoitsija. Hän osti vuonna 1983
lumpputehtaan voidakseen uusiokäyttää villaa. Vanhojen kuluneiden neuleiden
joukosta hän löysikin aarteita ja siitä lähti innostus ruveta tutkimaan norjalaisten
neulottujen asusteiden historiaa, kuvioita ja malleja.
Katso myös: www.annemor.com

Anna-Maija Bäckman

Anna-Maija on toiminut yli 30 vuotta toiminnanjohtajana Österbottens hantverk rf:ssä.
Hän on aina ollut kiinnostunut erilaisista käsitöistä ja se on inspiroinut häntä työssään.
Yhdistyksessä Anna-Maija on toimittanut useita käsityöalan julkaisuja.

Luennot
Heidrun Liegmann

Eikö sinulla ole täydellistä vartaloa, jotta voisit käyttää samankokoisia vaatteita, no 34, kuin mannekiinit?
Susanne Hansson

Susanna on USA:ssa suosittu opettaja ja luennoitsija joka alun perin oppi neulomaan
kouluaikoinaan Ruotsissa. Hän on ollut avainasemassa mm. että Bohus –neuleet ovat
tulleet uudelleen suosituiksi USA:ssa.
Susannen työn perustana on hänen kiinnostuksensa tekniikkaan, yksityiskohtiin,
historiaan ja kulttuuriin, mikä myös näkyy hänen työpajoissaan. Hän opettaa monissa
eri tapahtumissa ympäri Pohjois-Amerikkaa.
Katso myös: www.oneofsusannas.com

Marie Koch

Marie on opiskellut kulttuurinvälitystä, johtamista, luovuutta ja filosofiaa. Hän on myös
väitellyt tohtoriksi käsityön pedagogiikasta Åbo akademissa Vaasassa. Kulttuuri ja
käsityö ovat lähellä Marien sydäntä.
Katso myös: www.mariekoch.dk

Tällä luennolla saat viitteitä siitä minkälaisia mahdollisuuksia lyhennetyt kerrokset antavat neulemallistoosi.
Opit yksinkertaisen silmukan – kaksoissilmukan joka tekee kerrosten käännöskohdista näkymättömän ja
pääset samalla eroon ikävistä rei’istä. Lyhennetyt kerrokset eivät ainoastaan tee vaatteitasi istuvammiksi,
vaan niitä voi hyödyntää myös kuvioinnissa, esim. swing-neule.
Kristi Joeste

In the World of Details: Reviving the Estonian Knitting Skills
Tuulia Salmela

Neuleet näyttävät erilaisilta eri puolilla maailmaa. Neule on erilaista johtuen käytetyistä tekniikoista,
materiaaleista ja työvälineistä. Mallit ja kirjat eroavat toisistaan terminologian puolesta ja neulojat käyttävät
resursseja eri tavoilla. Tämän esittelyn aikana vertaamme eroja pohjois-amerikkalaisten ja skandinaavisten
neulekulttuurien välillä.
Marie Koch

Jag stickar därför är jag
Annemor Sundbø
Norjalaisten ja Vöyrin paitojen sukulaisuus.

