
Tarja Kröger

HUOVUTA PALLOJA JA RAKENNA NIISTÄ…
esim. joulukoriste, avaimenperä, reppukoriste, hiuspampula, koru...

Voit hakea ideointiin inspiraatiota eläimistä, kasveista, molekyyleistä, viiruksista....

Ilmakehän kaasut: happi-,
hiilidioksidi-, typpi- ja

vesimolekyylit.
Kuva: Anna Valkeapää.

Tarkenna ideaa tekemällä suunnitelma, josta ilmenee mm.:
- Työn muoto: nauha, ympyrä, isompi pallo tai joku muu muoto

- Työn osat, materiaalit: kokonaisia/ puolikkaita huopapalloja, helmiä, kulkusia,
heijastinnauhahapsuja, kuminauhaa, lankatupsuja…

- Värit: onko halkaistun huopapallojen sisällä useampaa väriä?
- Pitääkö pallon kellua? Jos niin, huovuta silloin styrox-pallon päälle.

- Ovatko osat tiiviisti yhdessä vai onko niiden välissä tyhjää?
- Onko pallossa neulahuovutettuja tai ommeltuja yksityiskohtia?

- Miten osat on yhdistetty?



Tarja Kröger

VALMISTA HUOPAPALLO NÄIN:

1. KIERRÄ VILLAKUIDUT PALLOKSI
- Ota huovutusvillaa ohut suikale.
- Kierrä villasuikale tiiviiksi palloksi
(vrt. lumipallon pyöritys).
- Kierrä toinen ohut villasuikale erisuuntaisesti,
jotta villakuidut sekoittuvat hyvin kiinni toisiinsa.
- Pyöritä kuivaa palloa käsien välissä.
2. KASTELE JA SAIPPUOI VILLAPALLO
- Kastele villapallo mahdollisimman lämpimällä vedellä.
- Purista ylimääräinen vesi pois.
- Saippuoi villapallo.

3. HUOVUTA PALLO
= hankaa pyörittämällä villapalloa käsien välissä.
- Pyöritä aluksi kevyesti käsien välissä.
- Kun pallo alkaa tiivistyä, pyöritä voimakkaammin.
- Jos pallo ei pyöri kunnolla, lisää tai poista saippuaa.
- Pyöritä ja hankaa kunnes pallo on tiivis ja kova.
(4. LISÄÄ UUSI ERIVÄRINEN KERROS)
- Kuivaa kädet ennen kuin otat uutta villaa.
- Ota villaa ohut suikale ja
kierrä se märän pallon ympärille tiiviisti.
- Kastele lämpimällä vedellä, saippuoi ja huovuta.
5. HUUHTELE
- Pujota pallot sukkahousun sisään, jottei villakuidut tuki viemäriä.
Voit myös laittaa verkon lavuaarin suojaksi.
- Puristele palloja huuhdellessa.
- Voit tehostaa huopumista huuhtelemalla vuoroin kylmällä ja kuumalla vedellä
= ns. shokkikäsittely, jolloin työ tiivistyy, vanuttuu.
- Huuhtele lopuksi kädenlämpöisessä vedessä.
6. KUIVAA
- Puristele pyyhkeen välissä ja tarvittaessa nopeuta kuivumista hiustenkuivaajalla.
7. KORISTELE PALLO(T)
- Voit niin halutessa halkaista pallon.
- Voit neulahuovuttaa palloon koristeita
tai ommella helmiä, paljetteja, nappeja jne.

8. PUJOTTELE OSAT YHTEEN
- Käytä parsinneulaa ja ohutta kalalankaa
tai muuta kestävää lankaa.
- Kokeile ennen pujottamista, että
neula ja lanka menevät esim. helmien läpi.

9. RIPUSTUSLANKA
- Voit vahvistaa ripustuslangan pujottamalla lisälankoja,
jotka letität tai punot kierteelle.
- Solmi langanpäät yhteen hevosenhäntäsolmulla.


