TEE-SE-ITSE

Verhoilu

TIEDOT & TAIDOT

Timo Kuukkanen

PEHMITYSTÄ
OVATKO VUOTEIDEN
TAI SOHVAN PATJAT
LINTASSA? MIKSET
VERHOILISI PATJOJA ITSE!
MAURONETIN KURSSILLA
OPIT AMMATTILAISTEN
NIKSIT MUUTAMASSA
ILLASSA.
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os patjojen tekeminen yhtään
houkuttaa, Helsingin Vallilassa
sijaitseva verhoomo Mauronet
järjestää suosittuja verhoilukursseja, joilla oppimateriaalina
ja motivoivana elementtinä on
omien patjojen valmistus. Kurssilla voit
päästää sisälläsi olevan verhoilijan irti ja
verhoilla juuri sellaiset patjat kuin itse
haluat. Ulko- tai sisätiloihin, ammattilaisen työtiloja ja -välineitä käyttäen.
Kursseja järjestetään syksyn ja talven aikana. Kun veneily pannaan syksyllä telakalle, teemaa voi jatkaa mukavasti pimeinä ja märkinä iltoina patjojen kanssa puuhastellessa.
Opettajana toimii Mauronetin omistaja ja verhoilija Jouko Välikoski, joka
valmistaa patjoja veneisiin ja moniin

muihinkin kohteisiin. Häneltä löytyy
ammattitaitoa ja opettamisen paloa.
Välikoski opettaa ammattilaisten käyttämät tekniikat ja niksit, joilla patjoista
saa hyvin istuvat ja siistit.
Ilmapiiri kurssilla muovautuu myös
osallistujien mukaan, mutta mitä opettajaan tulee, ainakin hänen puoleltaan
oppi tulee huumorilla ja hyvällä tuulella höystettynä. Ja täytyyhän siinä
olla osallistujillakin vähän pilkettä silmäkulmassa, kun raavaat miehet lähtevät ompelukurssille.
Patjakurssille voi osallistua kuka
tahansa omien patjojen tekemisestä
kiinnostunut, vaikkei tietäisi verhoilusta
tai ompelukoneista tuon taivaallista.
Tätä helpommaksi patjojen tekeminen ei voi enää mennä, ja samalla

Mauronetin Jokke
Välikoski (keskellä)
neuvoo, miten
kangas kannattaa
leikata pakasta, jotta
verhoilusta tulee
siisti ja hukkapaloja
jää mahdollisimman
vähän. Marja Kaipainen ja Jukka Kivistö
ottavat oppia.

1.

2.

1. Verhoomon
kangasvalikoimassa
on reilusti värejä ja
laatuja.
2. Kankaiden reunat
vahvistetaan saumurilla.
3. Patjan nurkkiin
tulee kolme kangaspalaa päällekkäin.
Siitä saa siistin, kun
pystypalojen sauman
liepeet levittää auki
ennen sen ompelemista yhteen. Nukan
suunta merkitty
nuolella.

3.

voi saada uuden harrastuksen ja uusia
kavereita, joiden kanssa voi kokea
oppimisen ja onnistumisen riemut.

4. Leikkaaminen
onnistuu parhaiten
terävillä saksilla.

too, kuinka paljon yläpinnan mitta
eroaa alapinnasta. Mittauksia riittävän tiheästi, ja muoville saadaan patjan molempien pintojen kaavat.
MATERIAALEISTA PATJOIKSI
Näillä tiedoilla pystytään leikkaaPatjojen valmistuksessa on monta työmaan vaahtomuovi, joka istuu napavaihetta. Tarvitaan isoa työpöytää, saukasti.
muria ynnä muita verhoilijan työkaluja.
Verhoilukankaiden valikoima on valProjekti alkaa omasta veneestä kaatava, mutta oman maun ja Välikosken
vojen piirtämisellä. Vanhoja patjoja ei
mielipiteiden yhtymäkohdasta löytyy
sopiva kangas.
voi aina käyttää mallina, sillä ne voivat
Välikoski antaa vinkin, että kankaan
olla lintassa.
Kaavat on helpointa tehdä tukevalle
nukan suuntauksessa on oltava tarkmuovikalvolle. Ensin muoville piirrekana, että patjasto näyttää hyvältä
tään patjan alapinnan muoto pedin
myös veneessä. Nukan suunta tulee
vastakarvaan, kun patjaa katsotaan
reunojen mukaan. Yläpinnan muoovelta, ja patjan pystyosissa nukka
dot saadaan patjan korkuisen suorakulmaisen kapulan avulla. Kapula
suunnataan siten kuin patjan päälwww.venemestari.fi/videot
reunaan ja etäisyys laitaan kerlyskangas olisi taitettu alas.

Paraskin
3D-visionääri
tekee helposti
virheitä.

4.

Toinen vinkki liittyy kolmiulotteiseen hahmotuskykyyn. Jokaisen
palan piirtämisvaiheessa sen nurjalle puolelle merkitään lyijykynällä
kaikki tiedot, joiden avulla se osataan
ommella oikeaan paikkaan ja oikein
päin. Muussa tapauksessa pähkäilemiseen tärvääntyy aikaa, ja paraskin
3D-visionääri tekee helposti virheitä.
Kankaaseen piirretään leikkausviivat
patjan vaahtomuovia muottina käyttäen, sentin ompeluvaralla. Ompeluvara toteutuu kankaalle näppärästi
sentin vahvuisen riman avulla. Ja sen
jälkeen on saksihommia.
Palojen reunat saumataan, ja sen
jälkeen ne ommellaan yhteen. Sopivaan kohtaan ommellaan vetoketju.
Kankaan pystyosan ompelemisessa
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on vielä yksi niksi. Kulmauksesta tulee
siroin, kun pystyosat ompelee ensin
toisiinsa ja tämän sauman liepeet levittää auki siinä vaiheessa, kun pystyosaa
tikataan ylä- ja alapinnan kankaisiin.
Tikki tulee sentin päähän kankaiden
reunasta. Nuppineuloilla kiinni olevia
kankaita ei saa vetää ommeltaessa,
että kangas pysyy muodossaan. Näin
verhoilupäällisestä tulee napakka, ja se
istuu rypyttömästi.

NASTA KURSSI
Keväällä 2018 järjestetyllä kurssilla oli
mukana pariskunta Marja Kaipainen
ja Jukka Kivistö, jotka työstivät patjoja
Nauticat 33:eensa.
Kun kävin paikalla, keulakajuutan
vaahtomuovit oli leikattu, ja vuorossa
oli verhoilukankaan leikkaaminen ja
ensimmäisten saumojen ompelu.
Kurssin jälkeen ja patjaston valmistuttua Jukka Kivistö kertoo olevansa
hyvin tyytyväinen Mauronetin patjakurssiin. Omin neuvoin he eivät olisi
saaneet millään aikaiseksi samanlaista
työn jälkeä, vaikka hänen vaimollaan
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Kankaiden leikkausviivat piirretään
pehmusteiden
mukaan. Kankaaseen saadaan
ompeluvara sentin
paksuisen riman
avulla.
Tässä verhoilun
nurkka niin siistinä
kuin mahdollista.

on selvästi enemmän kokemusta tekstiilitöistä kuin Jukalla itsellään. Jukka
kertoo ommelleensa viimeksi 50
vuotta sitten nallelle vähän parempia
vaatteita.
Kurssi kesti neljä pitkää iltaa. Siellä
käytiin läpi kaikki oleelliset työvaiheet
ja työjärjestys. Kaipainen ja Kivistö valmistivat Mauronetin tiloissa pari patjaa alusta loppuun, mutta tekemistä ja
ompelemista jäi vielä omaan autotalliin, sillä he uusivat Nauticatinsa sisätilojen kaikki patjat.
Jukka Kivistö hehkuttaa Mauronetin
verhoilijaa Jouko Välikoskea ammattilaisena, opettajana ja persoonana. Kurssin diplomi tuli hyvin istuvien patjastojen
ja siistien verhoilujen muodossa.
Kivistö suosittelee kurssia kaikille
veneilijöille, joiden patjat ovat uusimistarpeessa ja jotka ovat kiinnostuneita omin käsin tekemisestä. Kyse ei
ole mistään tein-itse-ja-säästin-vitsistä, vaan aidosta ammattiverhoilijan
antamasta opista, josta uusien patjojen
lisäksi saa uuden taidon, kenties myös
uusia ystäviä ja uuden harrastuksen.

