
12 13Tilkkulehti Finn Quilt  1/2019 Tilkkulehti Finn Quilt 1/2019

www.

Kuulin puhuttavan mysteeritilk-
kutöistä ja näinkin silloin tällöin 
muutaman ja ihmettelin, että mikä 
ihmeen mysteeri! Vuosi sitten ihai-
lin Leena Tervosen blogissa hänen 
versiotaan Hunterin mysteeripei-
tosta ja silloin päätin, että minäkin 
haluan kokeilla tämmöistä. Olin 
tarkkana loppusyksystä ja seurasin 
Paulan fb-sivuja, etten vaan myö-
hästy.

Vihdoin koitti perjantai 31.10, 
jolloin saimme kankaiden värit ja 
menekit. Alkoi kangasvarastojen 
penkominen – lähtökohtanani oli, 
että uusia kankaita ei sitten osteta! 
Keräsin valitsemani kankaat pie-
nelle sivupöydälle, kuikuilin niitä 
sitten aina ohi mennessäni, otin 
jonkun pois ja uutta tilalle. Tuli 
perjantai 23.11. – Black Friday – ja 
ensimmäinen ohje. Olin poissa ko-
toa silloin ja seurasin puhelimesta 
fb-ryhmän keskustelua. Totesin, 
että tämä onkin hyvä näin ensi-
kertalaiselle: älä hötkyile aloitta-
misessa. Ryhmän nopeimmat sai-
vat ensimmäiset mallit kuvattua 
jo muutaman tunnin päästä koke-

musten kera. Näin sain vältettyä 
suuremmat virheet. Ohjeita tuli 
viikon välein kahdeksan kertaa, 
viimeisenä kokoamisohje.

Ryhmässä jaksaa
Nyt jälkeenpäin ajatellen, muka-
vinta tässä oli ryhmässä tekemi-
nen. Alusta lähtien kuvasimme 
omia kangasvalintojamme, eri työ-
vaiheita ja kokeilimme blokin osis-
ta erilaisia yhdistelmiä – hauskaa! 
Osathan ovat melkoisen pieniä ja 
niitä sai tehdä suuria määriä, mut-
ta jotenkin se ei kuitenkaan ollut 
puuduttavaa, koska koko ajan oli 
mukava odotus seuraavasta vih-
jeestä. 

Vierähti pari kuukautta, ennen 
kuin kokoamisohje tuli. Siinä vai-
heessa tuli jonkinlainen väsymi-
nen, kun aloin epäillä, että sopii-
ko nämä minun värit sittenkään 
yhteen. Päänvaivaa aiheutti myös 
blokkien sovittaminen haluamaa-
ni kokoon. Jouduinkin lisäämään 
kaitaleet blokkien väliin, että sain 
työhöni lisää mittaa.

Tämän työn myötä opin, että 

mittojen tarkkuus ja saumava-
rojen silityssuunnat ovat tärkeitä 
tämmöisten pienikokoisten osien 
kanssa. Jokainen osa pitää silittää 
hyvin ja tarkistaa. Itselläni nämä 
chevronit (opin hienon termin) 
eivät aivan onnistuneet, valais-
tus ja moniteholasit taisivat tehdä 
kepposet! Mutta lopputulos kelpaa 
minulle.

Kiitokset Paula Vainiolle ja koko 
ryhmälle, oli tosi mukava kokemus 
tehdä teidän kanssanne mysteeriä.

Hieman lisää kankaita
Riittikö oman varaston kankaat? 
No, ei…  tilkkuystävältä ostin vio-
letteja. Kaupassa vielä silmiin sat-
tui vaikeasti löydettävää turkoosia 
ihan sattumalta, niin pitihän sitä 
ostaa!

Onko huushollin ruokahuolto 
pelannut? No, on…. mieheni on 
vielä hyvissä sielun ja ruumiin voi-
missa. Hän jaksoi jopa laskea, että 
peittooni tulee noin 2600 tilkkua. 
Tämän laskutoimituksen hän ni-
mittäin haluaa aina työn valmistu-
essa tehdä.

Tarja Kanerva

Tuliko mysteeristä

Olen ihaillut, kuinka upeita Bonnie 
Hunter -mysteeritöitä aikaisempina 
vuosina naiset olivatkaan tehneet ja 
itselläkin mielessä oli käynyt, että 
onnistuisikohan minulta. 

Toisaalta mietin sitä, miten saan 
työn, perheen ja harrastukset so-
pimaan aikatauluun.  Sekin arve-
lutti, että ohjeita tuli viikoittain ja 
kappalemäärät mitä missäkin oh-
jeessa/vaiheessa piti tehdä, ei ollut 
yksi tai kaksi vaan jopa satoja! Pys-
tyisinkö todellisuudessa panosta-
maan tekemiseen?

Aikani mietittyäni ja pohdittua-
ni asiaa, ilmoittauduin Faceboo-
kissa olevaan suljettuun Mysteeri 
-ryhmään ja ryhmän ylläpitäjä hy-
väksyi minut. Viimeistään silloin 
ajattelin, että vau nyt viimeistään 
minun pitää uskoa itseeni ja tehdä 
mysteerityö. 

31.10.2018 Bonnie Hunter esit-
teli Mysteerin ”Good Fortune”, 
työssä käytettävän värimaailman 
ja määrät, kuinka paljon minkä-
kin väristä kangasta tarvitaan. 
Tässä vaiheessa päätin, että käy-
tän omassa mysteerissäni samaan 
värimaailmaa kuin Bonnie Hun-
ter, jolloin säästyin siltä, ettei 
tarvinnut miettiä. Esimerkiksi 
minun violettini on Bonnie Hun-
terin oranssi tjm.

Tiukkatahtinen työ
Mysteerin Good Fortune ensim-
mäinen varsinainen osan julkaisu 
oli 23.11.2018 ja viimeinen 4.1.2019. 
Päivämäärien välillä perjantai-
sin Bonnie Hunter julkaisi uuden 
osan. Ensimmäisen osan valmis-
tettava määrä oli 240 kpl, jonka 
Bonnie Hunter myöhemmässä vai-

heessa kaikessa hiljaisuudessa kor-
jasi oikeaksi.  

Kaiken liikenevän vapaa-aikani 
olen käyttänyt Mysteerityön om-
pelemiseen. Matkan varrella on 
kyllä toisinaan iskenyt epätoivo ja 
paniikki, etten osaa mitään, mutta 
niin vain kaikki osat ovat valmiina 
ja olen kokoamisvaiheessa. Hyvä 
minä! Kaiken kaikkiaan kokemus 
oli mielenkiintoinen.

Kiitokset tuesta
Facebookin Mysteeri -ryhmän yl-
läpitäjille iso kiitos avusta ja esitän 
isot kiitokset myös PeeKaan Paula 
Vainiolle siitä suuresta tuesta ja oh-
jeista mitä olenkaan häneltä saanut 
tässä matkan varrella. Olen oppinut  
ainakin tuumaviivaimen käytön! 

Osallistunko toistekin? Se jää 
nähtäväksi. 

Maire Määttä

Mysteeri Good Fortune 
Mihin tulinkaan osallistuneeksi?

Tarja Kanervan taidonnäyte Bonnie Hunterin vuoden 2018 mysteeritilkkutyöstä.
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