
#FQtilkkutyöbingo2022    

 

Mitä tilkkutöitä tekisit 2022? Lataa itsellesi #FQtilkkutyöbingo2022 -ruudukko ja merkitse 
ruudukkoon itsellesi mieluiset tehtävät tälle vuodelle. Voit käyttää oheista listaa apuna 
tehtävien miettimisessä. 

Jos haluat lisätä haastetta, arvo oheisesta tehtävälistasta itsellesi tehtävät 
bingoruudukkoon   

 

Tehtävälista #FQtilkkutyöbingo2022 -ruudukkoon 

1. Tee keskeneräiseksi jäänyt työ valmiiksi 
2. Aloita uusi tilkkutyö 
3. Ompele tilkkutyö lahjaksi 
4. Ompele jouluinen tilkkutyö 
5. Ompele pussukka 
6. Ompele jotain pientä 
7. Opettele uusi tekniikka 
8. Ompele haastetyö 
9. Ompele mysteerityö 
10. Ompele tilkkutyö hyväntekeväisyyteen 
11. Ompele joulukoriste 
12. Ompele sisustustyyny  
13. Ompele mukimattoja 
14. Ompele laukku tai kassi 
15. Ompele tilkkukortti ja lähetä se ystävälle 
16. Ompele kierrätysmateriaalista 
17. Ompele www.finnquilt.fi/ohjeet/ -sivun ohjeista 
18. Ompele käsin 
19. Ompele moderni tilkkutyö 
20. Ompele tilkkutyö perinteisellä tekniikalla 
21. Ompele sisustustekstiili 
22. Ompele jotain itsellesi  
23. Ompele yhdessä ystävän kanssa 
24. Vaihda kankaita tilkkukaverin kanssa 
25. Osallistu tilkkukurssille 
26. Osallistu tilkkutyökilpailuun 
27. Osallistu näyttelyyn 
28. Osallistu tilkkuaiheiseen haasteeseen 
29. Osallistu tilkkuaiheiseen tapahtumaan 
30. Vieraile tilkkutyönäyttelyssä; live tai virtuaalinen 



31. Opeta ystävälle joku tilkkutyö 
32. Tee tilkkuaiheinen julkaisu Facebookiin tai Instagramiin 
33. Järjestä tilkkutyötarvikkeesi 
34. Järjestä tilkkutyökankaasi 
35. Järjestä yli jääneet tilkut eli resurssipalat väreittäin tai koon mukaan 
36. Vieraile tilkkutarvikekaupassa 
37. Kirjoita juttu Tilkkulehteen 
38. Lähetä kuva Tilkkulehteen 
39. Pidä ompelukuukausi, jolloin ompelet joka päivä 
40. Ompele ulkona 
41. Ompele sinulle vieraasta väristä 
42. Osta kotimaisesta tilkkutarvikekaupasta verkosta tai myymälästä 
43. Ompele Tilkkulehden ohjeella  
44. Ompele trikootilkuista 
45. Ompele tilkkuvaate tai asuste 
46. Puhdista/huollata ompelukoneesi 
47. Vaihda ompelukoneen neula 

 

 

Miten arvot itsellesi tehtävät #FQtilkkutyöbingo2022 -ruudukkoon? 

Perinteinen tapa: Tulosta tehtävälista paperille ja leikkaa jokainen tehtävä omaksi suikaleeksi. 
Taita suikaleet kahtia ja laita ne arvontaa varten kulhoon tai hattuun. Sekoita suikaleet. Nosta 
kulhosta 16 suikaletta ja kirjoita suikaleiden sisältö omaan #FQtilkkutyöbingo2022 -
ruudukkoosi.  

 

Paperiton tapa: Hae Googlesta Satunnaislukugeneraattori ja valitse hakutuloksista sopiva. 
Arvo generaattorilla 16 lukua. Kirjoita lukujen mukaiset tehtävät omaan 
#FQtilkkutyöbingo2022 -ruudukkoosi. 


