Nostalgiahuivi
rauhan ja ystävyyden innoittamana
vai ”korona-arjen kertomaa”?
Kaikki eivät vielä pääse mieleisiinsä rientoihin, koska tautitilanteen takia on edelleen oltava varuillaan.
Annamme ajankuluksi vinkkejä niille, jotka ilmaisevat itseään mieluusti kädentaitojen avulla.
Näitä tehtäviä voi toteuttaa kotona itsekseen ja haluttaessa yhdistää vaikkapa oman yhdistyksen yhteiseen
projektiin. Julkistamme upeimmat tuotokset syksyn Toimintasyksy 2020 -tapahtumasarjan (katso yhdistyspostissa tullut erillinen liite) yhteydessä, töistä otettujen kuvien perusteella. Lähetysohje kääntöpuolella.
Molemmat teemat voi toteuttaa joko kankaisessa liinassa tai neuleessa oman mieltymyksensä ja tarpeensa
mukaan. Annamme seuraavassa pari vinkkiä molempia käsitöitä varten.

Nostalgiahuivi
Oletko osallistunut maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaaleille? Onko äitisi tai ystäväsi osallistunut?
Muistatko vielä anti-imperialistisen solidaarisuuden, rauhan ja ystävyyden?
Mielikuvitusta ja huumoriakin on lupa käyttää. Voit suunnitella huivin vaikkapa koronamaskiksi. Jos huivi
tulee esimerkiksi esiintymisryhmälle tai yhdistyksen retkelle, sopikaa huivin koosta ja väristä etukäteen.
•
•
•
•
•

Valmista hieno ja mukava kesäliina, kaulassa, päässä pidettäväksi – tai vaikka suun edessä maskina
pidettäväksi, joko itsellesi tai yhdistyksen yhteiseen esiintymiseen.
Leikkaa sopivan ohuesta luonnonkuituisesta kankaasta joko kolmiohuivin pala (esimerkiksi 40 x 50 cm)
tai suorakaiteeksi sopiva pitkä huivi (esimerkiksi 20 x 150 cm).
Varaa päärmeisiin vähintään 2 cm.
Kuvioi huivi kirjomalla, painamalla tai maalaamalla.
Aiheeseen luonnostaan sopivia aiheita ovat rauhankyyhkyt, kukat, sateenkaaret – tai mitkä tahansa
nostalgisen ihanat kuvat tai ikuisesti elävät tunnuslauseet.
Käännä →

Kuvissa: Helsingissä vuonna 1962 pidetyn nuorisofestivaalin rintamerkki ja festivaalin kunniaksi julkaistu postimerkki DDR:stä.

Korona-arjen kertomaa
Onko uusi tilanne pelottanut sinua? Oletko ollut huolissasi läheistesi puolesta? Alkaako eristäytyminen jo
ottaa päähän? Oletko keksinyt jotain uutta, jonka haluaisit jakaa muiden ihmisten kanssa?
Neulo ”koronapäiväkirja” joko neulepuikoin tai virkkaamalla. Kerro tunnelmistasi värein. Huivi saa tulla
omaa kaulaasi lämmittämään tai vaikka yhdistyksen yhteisen jättihuivin osaksi. Jos teette yhteisen jättihuivin, sopikaa huivin leveys etukäteen, jotta palat saa kiinnitettyä toisiinsa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ennen kuin alat neuloa, ota huomioon, haluatko huivin kesä- vai talvisäihin, lämmikkeeksi
vai koristeeksi.
Hanki hyvää suomalaista, luontoystävällistä villa- tai sekoitelankaa. Sitä on saatavilla monin eri värein
värjättynä.
Valitse tarkoitukseesi sopivat neulepuikot tai virkkuukoukku.
Huivin neulomisessa tavallinen valinta on nupilliset puikot.
Puikkojen paksuus vaikuttaa siihen, kuinka paksua, tiheää tai löysää neuleesta syntyy.
Paksummilla puikoilla/koukulla syntyy löyhempää neulosta ja ohuemmilla tiheämpää. Ohuemmilla
onnistuu helpommin koristeneuleiden teko. Yksinkertaista pitkää huivia varten hyvä puikkojen paksuus
on 4-5 mm.
Eri langoilla on omat tiheyssuosituksensa, joita voi soveltaa oman mieltymyksensä mukaan.
Aloita neulonta tekemällä esimerkiksi 30-40 silmukkaa, riippuen haluamastasi huivin leveydestä
ja mallista.
Voit tehdä resorineuletta neulomalla kaksi ”oikein” ja kaksi ”nurin”.
Voit myös neuloa koko pituudelta ”oikeaa” silmukkaa. Silloin kannattaa ottaa huomioon, että huivi voi
rullaantua sivuilta. Voit välttää rullaantumisen neulomalla ensimmäisen puolen ”oikein” ja toisen
puolen ”nurin”.

Ota/ottakaa kuva valmiista huivistanne. Kuva voi olla myös yhdistyksen ryhmästä huiveineen
– kunhan ryhmän kokoontumisessa huolehditaan turvaväleistä. Lähettäkää kuva ja tiedot
tekijästä / tekijöistä Eläkeläiset ry:lle joko sähköpostitse (tiina.rajala@elakelaiset.fi, aihekenttään sana HUIVI) tai kirjeitse (Eläkeläiset ry/Rajala, Mechelininkatu 20, 00100 Helsinki)
viimeistään 15.10.2020 mennessä

