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OHJEET

Kannessa May Söderlundin Charles Cameronin oh-
jeilla tehty "Crooked Crosses and Bent Boxes". Valmis 
työ on kooltaan 50” x 60”. Lisää Mayn työstä sivulla 26.

Kannessa:Kannessa:

TILKKURADALLA
Pääsemme ihastelemaan Tilkkupäivien satoa.

TEEMA: Ensimmäiset

54 Kuukauden blokit
55 Hexagon
56 Ei-ihan-seminole
58 Ruutupeitto

Sivu 60

14 Jäsenkyselyn tuloksia
15 Henkilö: Ulpu Seppänen

Sivut 18–34
Vinkkejä niin aloittelijalle kuin pidempäänkin 
tilkkuilleelle ja tarinoita ensimmäisistä.

Sivut 6–13 

Tilkkuyhdistyksen hallituksen jäsenet tarttuivat hanakasti tilkkuratalaisten heittämään haasteeseen. 
Yhdistyksen 30-vuotissynttäreiden kunniaksi aiheena oli "Kolkyt" ja töiden kooksi määritelty 

30 cm x 30 cm. Lehdestä löydät kaksi haastetyötä, jotka olisivat olleet esillä Tilkkuradalla. 
Toinen haastetyö esitellään lehden takakannessa.

”Kolkyt”-haastetyö

T yön suunnittelu ja toteuttaminen lähtivät 
hitaasti liikkeelle. En todellakaan tiennyt 
minkälaisen työn teen. Miten työlläni juh-
listan 30 vuotta täyttävää Tilkkuyhdistys 
Finn Quiltia? 

Pidän punaisista ja oransseista väreistä. Tampereen 
Lielahdessa on Nextiili, joka on tekstiilinkierrätyspaja. 
Sieltä löysin batiikkivärjäyksellä kuvioidun kankaan-
palan. Kankaan pohjaväri oli oranssi ja vaalea kuvio 
oli nuottiviivasto. Väri oli sopiva ja nuottiviivasto ku-
vaa musiikkia, joka on yksi juhlan elementti. 

Päätin käyttää työssäni muuten jo olemassa olevia 
materiaaleja. Resurssilaatikosta löysin tummanpunaisia 
kolmioita, jotka olivat leikkuujätettä Bonnie Hunterin 

mysteerityöstä. Heittelin 30 kolmiota 30 cm x 30 cm 
leikkaamani pohjankankaan päälle. Kolmioiden seka-
melska ei ollut mielestäni hyvä ja lisäksi ne peittivät 
liikaa pohjakankaan nuottiviivastoa. Asettelin kolmi-
ot pohjakankaalle uudestaan ja hyvällä mielikuvituk-
sella ja toinen silmä kiinni ne muodostivat pinnalle 
numerot kolme ja nolla. Liimaharsolla äkkiä kolmiot 
kiinni, ennen kuin mieli jälleen muuttuisi. Tikkasin 
työhöni kaarevat ompeleet ja kuinka ollakaan, kun työ 
oli tikattu, niin yksittäisiä ompeleita oli 30. 

Nyt työtä katsoessani en parhaalla mahdollisellakaan 
mielikuvituksella ja silmiä vaihtaen nähnyt kolmosta ja 
nollaa. Se ei nyt haittaa minua laisinkaan, koska työtä 
tehdessäni näin kolmosen ja nollan.
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NÄYTÄ JA KERRO
sivu 39

35 Vuokko Isaksson vie meidät 
 matkalle luovuuteen.
39 NÄYTÄ JA KERRO
40 Tausen tuo tilkkuilijan koneet
42 Vuoden käsityötekniikka
45 Haaste: Ommellaan yhdessä!
46 TILKKUA YLLE!
49 Tilkkutohtori
50 Killoilta

Näin syntyi "Juhlahumussa":


