Tervetuloa tuftaus- ja kirjontakurssille la, su 2627.2. 2022, klo 10Tuftaus on lyhyesti: nukkapintaa nopeasti ja helposti.
Tarvikkeita mitä kurssilla tarvitset:
Tuftaustyökalu
Kangasta, joka on harvahko pohjaista esim. aidakangas, juuttikangas,
harvahko pellavakangas tms. lakanakangas on liian tiivistä.
Kankaanpalan koko pitäisi olla vähintään n. 80x80 cm isoa kehikkoa
varten, pienempää varten n. 60x65 cm.
Lankoja ohuita ja paksuja. Pienetkin nyssäkät käy. Kauneinta pintaa tulee erisävyisistä ja -vahvuisista ja
tyyppisiä lankoja yhdistelemällä.
Muutamia esimerkkejä eri langoista
- erilaiset ryijy- ja täkänälangat
- juutti-, pellava ja puuvillalangat
- erilaiset sukkalangat
- liukuvärjätyt
- efektilangat
- muliinilangat
- helmilangat
- erilaatuisia ja värisiä lankoja voidaan myös kerrata yhteen
Neulekoneen kerimälaite, jos on vyyhdillä olevia lankoja
Vyyhdinpuut, ei tarvita jos ei ole vyyhdillä lankoja. Minulla on ainakin yhdet mukana.
Sakset (pienet tylppäkärkiset on parhaat)
Kanavaneula
Huopakynä ei vesiliukoinen, mallin piirtämistä varten
Lyijykynä pehmeä, samaan tarkoitukseen
Nastoja
Maitoliimaa tai lateksiliimaa ehtii myöhemminkin
Kirjontakehys ja sen alle sopiva neliskulmainen astia, jonka päällä kehys pysyy, jos teet pienemmällä
tuftausneulalla
Malli kannattaa olla melko yksinkertainen ainakin ensimmäiseksi työksi. Mikäli sinulla on kuva/ kuvia jotka
haluaisit toteuttaa ota mukaan, niin katsotaan käykö se tuftaukseen.
Tuftaustyökalu jos sinulla sellainen on. Minulta kyllä löytyy erikokoisia ja –laisia. Osa on myytäviä ja osa
on lainattavissa. Tehdään sen paksuisilla kankailla ja neuloilla nukkaa, mitä työvälineet sallivat.
Työkalusta riippuu kuinka tiheää kangasta voi hyödyntää. Se käy vain kokeilun kautta.
Jos sinulla on aloitettuja töitä, niin ota mukaan voit jatkaa niiden tekemistä.

Kirjonta
Kirjonnassa voit tehdä aloitettuja töitä tai aloittaa jonkun uuden. Voit tehdä helmi-ikoniasi, jos sinulla on
sellainen aloitettuna tai aloittaa uuden kirjontatyön. myös kirjontaa ja tuftausta voi yhdistää keskenään.
Kirjonnassa tarvitset
Pohjakankaan. Kankaan tulee olla kirjontaasi sopivaa kangasta. Kysy kauppiaalta mikä soveltuu siihen
tekniikkaan.
Sakset
Kirjontaneulan, joka soveltuu työhösi
kirjontamallin
kirjontakehyksen, joihinkin malleihin

Lankoja, jotka sopivat työhösi.
Nuppineuloja saatetaan tarvita
Otan mukaan, jonkin verran erilaisia pohjakankaita, tuftaustyökaluja, muliini ja helmilankoja,
merkkausvalineitä ym pientä sälää
Jos olet epävarma kankaasta tai muusta sellaisesta pirauta puhelimella, niin jutellaan asiasta. Siinä on
helpompi selittää asiaa
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