POLTTARIT, SYNTTÄRIT TAI KAVERI-ILTA
KÄDENTAITOJEN PARISSA
Villasta:
•

Rakas muisto morsiamelle: Polttariseurue huovuttaa yhdessä morsiamen
kanssa muistoja herättäviä ja haluamansa värisiä/kokoisia palloja,
jotka pujotetaan vahvaan rautalankaan. Rautalangan voi sitten
muotoilla esim. sydämeksi. Valmista tuotetta voi käyttää
seinäkranssina tai pannunalusena. (1,5 tuntia)

•

Huomenlahja sulhaselle: Polttariseurue auttaa morsianta valitsemaan
sulhaselle sopivan tuotteen valinnassa. Se voi olla esim.
istuinalusta jäähallille, grillikinnas terassin kuninkaalle,
pohjalliset kumisaappaisiin tai huovutettu solmio
ennakkoluulottomalle juhljalle. (1,5 tuntia)

•

Lahja hääparille: Polttariseurue huovuttaa yhdessä hääparille
lahjaksi esim. istuinalustan purjeveneeseen, sängynvierusmaton tai
pienen peiton lastenvaunuihin. (2 tuntia)

•

Soiva muisto polttareista: Kaikki polttariseurueen jäsenet
valitsevat yllätysmunan (pääsiäisen aikaan paljon kaupoissa :))
sisälle hiukan erilaiset "äänet" (hiekka, riisi, herne, jyvät,).
Muna huovutetaan kauniiksi ja tiiviiksi. Hääjuhlassa munat voidaan
esitellä ja järjestää kisa äänentuottajista. (1,5 tuntia)

Paperista taiteillen: (1,5 tuntia)
•

Koristeet: Helpot ja nopeat koristeet esim. häihin, ristiäisiin tai
synttäreille. Sanomalehdestä muotoillaan ronskein ottein haluttu
muoto, (sydän, kranssirengas, nalle tai koira) jota lähdetään
päällystämään liisterillä ja värillisillä papereilla.
Lopputulokseksi syntyy keveitä ja kestäviä koristeita.

•

Taskun pohjalle muistoksi: Värillisiä papereita ja liisteriä
käyttäen muotoillaan haluttu muoto avaimenperälle. Työhön
kiinnitetään jo valmistusvaiheessa avaimenperämeanismi, mikä takaa
vahvan kiinnityksen kevyelle ja kestävälle tuotteelle.

•

Kehys hääkuvalle: Pahvista, sanomalehdestä, värillisistä papereista
muotoillaan ja koristellaan persoonallinen kehys esim. hääkuvalle tai kummilapsen
hymylle. Kehykseen kiinnitetään valmistusvaiheessa ripustuslanka.

Luonnosta:

•

Kranssi oveen tai hääparin pöytään: Mustikanvarvuista punotaan
rautalankaa apuna käyttäen kranssi, joka on kuivuttuaankin kaunis.
Lisäksi kranssiin voidaan huovuttaa esim. kestomustikat.

•

Pehmeä koriste syksyksi: Osmankäämistä tehdään ohutta nauhaa, josta
voidaan meriheinän tapaan muotoilla kransseja, sydämiä ja
koristepalloja.

•

Kaitaliina tai risumatto: Rautalankaloimeen kudotaan mieluusti
koivunoksia ja muita taipuvia oksia. Tässä saadaan parityöskentelynä
hyvä tulos aikaan. Lopputulosta voidaan käyttää liinana pöydällä,
pannunalusena tai vaikka ikkunassa koristeena tai näkösuojana.

MYYTÄVÄT TUOTTEET:
• HUOVUTUSVILLA, VÄRJÄTTY JA VÄRJÄÄMÄTÖN
• HAHTUVA (lankaa) VALKOISTA JA TUMMANHARMAATA
• HUOVUTUSPAKETTI ALOITTELIJOILLE
• HUOVUTETUT HUIVIT JA RANNEKORUT
• TILAUKSESTA ERILAISET HUOVUTUSTYÖT

