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Varrellinen 
huopatossu 
elina saaren 
tapaan 

Jääkarhu-esihuovasta valmistettuja töppösiä 
varten tarvitset Jääkarhua (7 mm paksua vaalean 
harmaata esihuopaa, 100 % villaa, 750 g/m².) sekä 
muutaman työvälineen: kissaharjan, hyvät sakset, 
ompelutarvikkeet, neulausalustan, huopaneulan (Pro), 
huovutusalustan, kuplamuovia, Marseille-saippuaa sekä 
vanhan pyyhkeen tai lakananpalan rullaamiseen.
Työohje alkaa seuraavalta sivulta.

Näihin ”jääkarhutöppösiin” kelpaa 
paketoida jalat kylminä syysiltoina.
Vaaleat tossut on koristeltu Nuno-
huovutuksella ja liekehtivien tossujen 
huopa on Elina Saaren käsin puna-
oranssiksi värjäämää Jääkarhua.
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TyöOhje
1 Leikkaa kaava (ks. s. 49), valitse 
esihuopaan väriltään sopiva lanka.

2 Käännä Jääkarhu kaksinkerroin, 
niin että saat taitteesta tossun poh-
jan. Säästät aikaa ja vaivaa ja saat 
tossusta mukavamman tuntuisen, 
kun pohja tehdään taitteesta ilman 
ommeltua saumaa. Laita Jääkarhun 
karvaisempi puoli päälle.

5 Harjaa kissaharjalla (karsta on lii-
an raju) tossun pinta kevyesti vä-
hän pörröisemmäksi, kiinnitä erityis-
tä huomiota saumojen harjaamiseen. 
Jätä varren yläosa harjaamatta eli se 
osa joka jätettiin ompelematta =  
ylätaite.

6 Jaa tossun varren ylätaite repimäl-
lä kahteen osaan koko matkalta om-
peleeseen saakka. Yhdistä sisem-

3 Piirrä tossu Jääkarhulle. Leikkaa 
tossut ja aloita sivusaumojen ompelu. 
Muista pyöristää kantapää ja kärki.

4 Käytä normaalia ompelulankaa 
kaksinkertaisena. Ompele erittäin 
tiukasti ja tiheästi molemmat reu-
nat yhteen yliluottelupistoin, päättele 
pistosi säännöllisin välein ettei om-
mel pääse löystymään. Ompele al-
haalta ylöspäin kaavan ylämerkkei-
hin asti, päättele huolellisesti.

mät taitteet edestä yhdeksi kappa-
leeksi, vie ne limittäin reilusti tois-
tensa päälle, kissaharjaa etureunoja 
ohuemmaksi ja neulaa huopaneulal-
la huolellisesti. Tarkista, että saumas-
ta tuli tasainen, tarvittaessa maalaa 
saumakohtaa neulaamalla siihen esi-
merkiksi ohennettua Jääkarhua (kat-
so kohta 8, paikkapalat). Tarkista 
myös nurjapuoli.
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NuNO-huOvuTeTTu TOSSu
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käytännössä esi-
huopa/villa pinnoi-
tetaan silkkishifon-
gilla, pongeesilkil-
lä tai puuvillaharsol-
la. nämä materiaa-
lit huopuvat kiinni 
esihuopaan. pinnal-
la voi leikkiä mie-
linmäärin; jos esi-
huovan ja silkkishi-
fongin väliin leika-
taan pieniä kangas-
kolmioita, nousevat 
ne huovutuksessa 
upeasti esiin muo-
dostaen kauniin ja 
mielenkiintoisen 
kolmiulotteisen pin-
nan.

elina saaren 
suosikki on kuvioitu 
sikkishifonkihuivi, 
jota on käytetty 
valkoisten 
huopatossujen 
kuvioinnissa 
sellaisenaan. 

nuno-tekniikkalla 
voit luoda upeita 
kolmiulotteisia 
yksityis-
kohtia vaikka 
seinätekstiileihin, 
paneeliverhoihin, 
hattuihin tai 
asustekankaisiin. 
nuno pitää 
kurissa myös 
villalle ominaista 
nyppyyntymistä ja 
venymistä.

perheellesi 
voit perustella 
äkkinäistä 
kodin tekstiilien 
vaihtumista kierrä-
tyksellä, sillä vanhat 
keittiön verhot on 
nopeasti kierrätetty 
uusiin upeisiin 
nunoihin! 

nuno- 
huovutusohje: 

www.feltfaction.fi

>
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Elina Saari ja suurikokoiset töppöset ennen huovutusvaihetta.

NuNO-huovutus
Nuno-huovutuksesta käytetään 
myös nimeä villan laminointi. 
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7 Leikkaa terävillä saksilla sirot hör-
höt hörhösiipakkeeseen, jossa nyt ja-
kamisen jälkeen on 4 osaa.

8 Jaa repimällä Jääkarhun ”jämäpa-
loja” mielellään neljään osaan. Saat 
paikkamateriaalia, jolla piilotat sau-
mat. Harjaa kissaharjalla paikkapalo-
jen pinta pörröisemmäksi ja reunat 
hötöisemmiksi. Peitä tossun ommel-
lut saumat paikkapaloilla neulaten 
huolellisesti.

huOvuTuS
9 Aloita huovutus. Huovuta ensin 
valmiiksi yksi tossu. Huovutus al-
kaa hörhöistä, rullaa ne huovutus-
alustalla tiukoiksi yksi kerrallaan, tar-
vitset vain hitusen saippuaa ja muu-
taman pisaran kuumaa vettä. Pidä 
loppu tossu kuivana kun pyörittelet 
hörhöjä.

10 Käy koko tossu läpi ”käsi-alla-kä-
si-päällä”, käyttäen runsaasti saip-
puaa ja kuumaa vettä. Aloita sauma-
kohdista ja pidä päällimäisen käden 
alla palaa kuplamuovia jottei käte-
si hankaapaikkapaloja irti tai nöhrää 
pintaa. Jos tossussa on Nunoa, niin 
se huovutetaan ensin.

11 Huovuta käsi-alla-käsi-päällä tos-
su läpi ilman kuplamuovia. Pidä työ 
mahdollisimman lämpimänä ja käy-
tä runsaasti saippuaa! Saippuainen 
nyrkki tossun sisällä kärjessä ja kan-
tapäässä auttaa pitämään muodon 
pyöreänä.

12 Purista tossusta vesi pois. Lämmi-
tä tarvittaessa. Heittele tossua mytty-
nä muutamia kymmeniä kertoja (n. 
50). Aloita heittely varovasti, lisää 
voimaa loppua kohden. Heitellessä 
tossu huopuu joka suunnasta tasai-
sesti, kääntele tossua heitellessäsi ja 
pidä tossu kosteankuumana. Ei kyl-
mänä, eikä lotimärkänä!
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huOm! paikkapalat voivat olla 
myös muuta esihuopaa, esim. 
ohukaista, silkkimerinotopsia 
tai vaikka suomenlampaanvillaa.

pidä paikkapalat ohuina ja 
muista huolellinen neulaus.

tossuja voi maalata myös 
osittaisella nunolla, jolloin nuno 
on hyvä asettaa saumojen 
päälle.
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TöppöSTeN kaavaT:

näiden kaavojen mitan vastaavat kokoa 38. lisää kokoa 39 varten 
kaavaan 1 cm, kokoa 40 varten 2 cm jne.

lisätietoja  
tossumateriaaleista ja ohjeista: 

www.feltfaction.fi

Pst!
kuvien tossuissa on käytetty 
Jääkarhua valkoisena Ja 
käsinvärJättynä.

13 14

13 Rullaa tossu valmiiksi pyyh-
keen sisällä. Tossu huopuu aina siitä 
suunnasta mistä rullan teet.

Kokeile tossua jalkaan ja huovuta 
sitä jalassasi. Rullaa, hakkaa, heitte-
le – mitä vaan mikä toimii ja saa tos-
sun huopumaan tiukemmaksi. Mi-
tä lämpimämpänä tossun pidät, sitä 
helpommin ja nopeammin työsi val-
mistuu. Käy rullauskertojen väleissä 
tossu läpi käsi-alla-käsi-päällä. Muis-
ta runsas saippuan käyttö!

14 Tossu alkaa olla valmis, kun se 
kopisee! Tossu on napakka, tiukka 
ja se istuu hyvin jalkaasi. Huuhdo se 
jalassasi ensin kuumalla ja viimeisek-
si mahdollisimman kylmällä vedellä. 
Kylmää vettä saa suihkuttaa suhteel-
lisen pitkään, kylmä vesi sulkee vil-
lakuidut, tossu vielä kohahtaa napa-
kammaksi. 

Vedä tossun yläreunoja itseesi päin 
/ ylöspäin. Lypsä, niistä ja muotoi-
le yläreunat ja hörhöt. Tossusi kes-
tää kyllä rajuakin kohtelua, se on nyt 
hyvin huopunut! 

Laita tossut kuivumaan vaikka sau-
nan lauteille, juo kupillinen teetä ja 
aloita toinen tossu. Muista tehdä se 
toiseen jalkaan!

Työniloa!


