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 1.2 Pariisi

Pidin toisen opintovuoteni jälkeen välivuoden ja lähdin Pariisiin työharjoitteluun Lanvinin naistenvaatestudioon elokuussa 2014. 
Työskentelin neljälle eri suunnittelijalle, joilla kaikilla oli erilaiset työskentelytavat. Jonkun kanssa kuunneltiin englantilaisia 
podcasteja, toisen kanssa aloitettiin aamu laulamalla 1990-luvun hittibiisejä, kolmannen kanssa työpäivä aloitettiin heti tehokkaasti. 
Tämä oli todella avartavaa, koska eri pomojen kautta opin näkemään miten eri tavoilla päästään yhteiseen päämäärään. Jokaisen 
suunnittelijan persoonallisuudelle oli tilaa työpaikalla.

Työharjoittelussa kiinnitin ensimmäistä kertaa intensiivisesti huomiota yksityiskohtiin, sillä tein paljon kokeiluja taskuille, 
viimeistelyille, saumoille, tikeille, vetoketjuille ja kauluksille. Luonnostelua oli todella vähän, koska asioita haluttiin saada 
konkreettisesti esille. Huomasin myös työskentelyn myötä pitäväni feminiinisestä tyylistä, vaikka koulussa olin suunnitellut vain 
graafisia ja minimalistisia muotoja. Tämä oli rohkaisevaa, sillä nyt tiedän voivani tavoitella eri muotitalojen työpaikkoja tyylistä 
huolimatta. Harjoittelussa huomasin, miten tärkeää henkilökohtaisten suhteiden solmiminen on, koska muotitalojen suunnittelijoiden 
vaihtuvuus on hyvin nopeaa. Hyvät suhteet työkavereihin tekivät myös pitkistä työpäivistä mukavampia, koska työpaikan ihmisistä 
muodostuu eräänlainen perhe. 

 1.3 Hyères

Lähdin Lanvinilta helmikuussa 2015, ja pääsimme Heini-Marian kanssa miestenvaatemallistollamme alan kansainvälisesti 
arvostetuimman kilpailun finaaliin: Festival International de Mode et de Photographie à Hyèresiin. Festivaaleilla oli 30. juhlavuosi, ja 
tuomaristossa istui muunmuassa Karl Lagerfeld. Festivaalien sponsoreina toimivat esimerkiksi Chanel, Chloé, Swarovski ja LVMH. 

Pääsimme finalistien kanssa vierailemaan Chloén arkistoissa, koska festivaaleja varten toteutimme yhden naistenvaateasun 
mallistomme tyylin mukaisesti. Saimme myös mahdollisuuden suunnitella hajuveden ”Rebel” yhteistyössä Givaudanin kanssa. Uusien 
tuotteiden suunnitteleminen oli mielenkiintoista, koska tämä konkretisoi malliston laajenemismahdollisuudet. Tietyt elementit 
nousivat vahvoiksi tekijöiksi mallistossamme, kuten kukkakuosimme ja käyttämämme toimintahahmot.  

Festivaaleilla opin käytännössä, miten tärkeää ovat näytöksen mallit, valot, ympäristö ja musiikki. Catwalk oli valkoinen ja vieraat 
istuivat pitkillä valkoisilla penkeillä. Malleinamme oli poikia, jotka kävelevät suurimmille muotitaloille, esimerkiksi Louis Vuittonille ja 
Chanelille. Osallistuimme valojen valintaan pitelemällä asujamme catwalkilla ja päättämällä, tulevatko värit paremmin esiin kylmässä 
vai lämpimässä valossa. Meillä oli myös kävelyharjoituksia mallien kanssa, ja saimme päättää rytmin, ilmeen ja käsien liikkeen. 
Musiikki oli valitsemamme, ja se rytmitettiin valintamme mukaan kävelyyn ja valaistukseen. Näytöksen eri osa-alueisiin 
osallistuminen avarsi näkemystäni malliston esiintuomisesta. Vaatteemme heräsivät aivan uudella tavalla eloon, kun jokainen 
yksityiskohta oli rakennettu niiden estetiikan mukaiseksi. 

 Malliston menestyminen ja intensiivinen työharjoittelujakso toivat itsevarmuutta omaan osaamiseen ja selviytymiseen. Opin 
sietämään paremmin kiirettä, epävarmuutta ja stressiä. Sain välivuoteni aikana oppia malliston tekemisen eri osa-alueista suuressa 
muotitalossa, mutta myös Heini-Marian kanssa oman mallistomme eteenpäinviemisessä. Välivuosi kokonaisuudessaan oli tärkeä osa 
suunnittelijaidentiteettini kehitystä, sillä sain katsauksen alan eri osa-alueisiin. Tulevaisuudensuunnitelmani selkeytyivät kokeilujen 
myötä. Olen kiitollinen siitä, että sain jo toisen opintovuoteni jälkeen toteuttaa tavoitteeni, jotka olin asettanut vasta vuosien päähän. 

1 JOHDANTO

Opinnäytteeni koostuu sekä produktiivisesta että kirjallisesta osasta. Produktiivinen osa on miestenvaatemallisto, joka valmistui 
keväällä 2016. Kirjallisessa osuudessa käyn läpi malliston lähtökohdat, tarinan, työskentelymenetelmät ja suunnitteluprosessin, sekä 
käyn läpi malliston tuotteet ja pohdin lopputulosta. 

Toisena opiskeluvuotena Aalto-yliopistossa suunnittelimme ja toteutimme miestenvaatemalliston Heini-Maria Hynysen kanssa. 
Alkuperäinen mallistoryhmämme hajosi, ja aloitimme malliston suunnittelun muita noin kaksi kuukautta myöhemmin. Pidän tätä 
kuitenkin kehittävänä asiana, sillä toimimme kokoonpanossa, johon emme olleet voineet itse vaikuttaa. Työskentelymme etenikin 
nopeasti ja tehokkaasti hyvän aikataulutuksen ja kompromissien ansiosta. Mallistomme voitti vuonna 2014 Aalto Award -palkinnon, 
jonka tuomaristossa olivat muunmuassa vaatesuunnittelija Lutz Huelle, äänisuunnittelija Michel Gaubert ja hatuntekijä Stephen Jones. 
Tämän lisäksi meidät huomioitiin Italian Voguessa 09/2014. 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Valitsin tehdä miestenmalliston, koska halusin kandiopintojeni portfolion olevan yhtenäinen. Työharjoittelupaikkoja hakiessani 
huomasin, miten tärkeää on osoittaa kiinnostusta erityisesti yhdellä osa-alueella. Koska portfoliossani on jo yksi vahva
miestenmallisto, halusin tehdä sen rinnalle toisen parantaakseni työmahdollisuuksiani. 

Malliston nimi ”Boy town” on peräisin Nina Manandharin kuvasarjasta, jossa hän on valokuvannut poikia pienessä afrikkalaisessa 
kylässä. Kuvissa pojat istuvat ja oleskelevat ylpeän oloisina, poseeraten kameralle. Kuvista välittyy yhtenäinen tunnelma vaatteiden ja 
poikien kanssakäymisen perusteella. Halusin välittää samanlaista tunnelmaa asujeni kautta. Malliston poika olisi oleskeleva, 
elämäntavoiltaan laiska, mutta hänestä huokuu kuitenkin rikkautta. Mallistoni sponsorina toimi SWAROVSKI. Halusin mallistooni 
kristalleja, sillä niiden tuoma rikkauden ja menestyksen tuntu tulee esiin kristallien koossa, värissä ja applikaatiovalinnoilla. Kristallit 
toivat erilaista tunnelmaa hajanaisesti sijoitettuna ja yhdelle alueelle keskitettynä. Swarovski toimi keskeisenä osana mallistoani, ja sen 
poisjääminen olisi jättänyt jotain hyvin tärkeää puuttumaan mallistostani. 

Halusin lopputyömallistoni koostuvan yhtenäisistä ja vahvoista asukokonaisuuksista. Suunnittelun alkuvaiheessa lähdin työstämään 
useita ideoita, joista jotkut muokkaantuivat ja toiset jäivät kokonaan pois. Tavoitteeni oli työstää mahdollisimman montaa vaatetta, 
jotta karsiminen olisi helpompaa. Tiedostin, että työvaiheita on vietävä loppuun asti, jolloin olisi mahdollista sanoa sopivatko ne 
kokonaisuuteen vai ei. Tällainen työskentelytapa on ominaista työmaailmassa, minkä vuoksi se on tärkeää omaksua jo 
opiskeluvaiheessa. Tämä vaikutti siihen, että aloitin kokonaisten asukokonaisuuksien työstämisen jo mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

Boy town / Nina Manandhar
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Boy town / Nina Manandhar
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 Gardening / Natalya Goncharova, 1908
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3 TAUSTATUTKIMUS 

I AM INSPIRED BY EVERYTHING. THERE IS ONLY ONE RULE: EYES OPEN! 
Karl Lagerfeld

Vaatesuunnittelija Karl Lagerfeldin näkemys taustatyön tekemisestä on osuva, koska käytännössä mistä tahansa on mahdollista 
inspiroitua malliston tekemisessä. Suunnittelijan valinnaksi jää, mihin aiheeseen tarttuu. Seivewrightin (Research and design, 2007) 
mukaan taas yksi käytetyimmistä lähteistä on luonto. Se tarjoaa inspiraatiota muotoihin, rakenteisiin, printteihin ja tekstiileihin. 
Elementtejä on olemassa jo niin paljon, että tarjolla on laaja kenttä taustatutkimukselle. Luonto onkin helppo taustatutkimuksen 
kohde, jonka tulkitseminen on katsojasta kiinni. 

Taustatutkimuksen kerääminen on jatkuva tiedostomatonkin prosessi. Silmät ovat auki itseä kiinnostaville aiheille, ja kun malliston 
taustatutkimuksen tekeminen alkaa virallisesti, on sitä työstetty jo alitajuisestikin. Päädyin valitsemaan kuvamateriaalia muun muassa 
afrikkalaisista kyläpojista, vintage yöpuvuista, huoltoasemista, maisemista, kasvillisuudesta ja erilaisista pleksistä tehdyistä 
taideteoksista. Kokosin kaikkea, mikä miellytti, jotta mallistoni estetiikka tulisi olemaan mieltymysteni mukainen. 

 3.2 Luonto

Luonto inspiraation lähteenä oli mallistolleni ilmeinen. Se on asia, mihin minut on opetettu lapsesta saakka kiinnittämään 
huomiota. Kukkavaatteet esiintyivät useasti kuvamateriaalissani, minkä vuoksi halusin ottaa sen kuosini aiheeksi. Tämän lisäksi 
kukkien moninaisuus, värit, muodot ja lajit ovat erilaisia yhdistettynä ihmisten tapaan tulkita niitä. Keräsin kukkia talteen kesällä 2015 
kadun varsilta, kukkakaupoista ja liikenneympyröistä, sillä halusin aidon kukan olevan referenssinä printilleni. 

Kirjassa ”Strange Plants” (2014) Zio Baritaux pyytää taiteilijoita piirtämään outoja kasveja uudella tavalla haastaen katsomaan taidetta 
uusin silmin. David Axelbank on valokuvannut sarjassaan ”Night Flowers” pastellinsävyisiä kukkia pimeän aikaan, Aiyana Udesen on 
maalannut vesiväreillä äärettömän tarkkoja kasveja ja Erik Parker tehnyt sarjakuvamaisia teoksia maisemista. Nämä eri tyylit ja 
toteutustavat johtivat lopulta kukkakuosiin, jota käytin mallistossani. 

Kokeilin erilaisia tyylejä suunnitella kukkakuoseja. Piirsin, maalasin, skannasin oikeita kukkia, käytin valokuvia ja muokkasin 
tietokoneella. Työstin useaa eri printtiä, ja välillä koin vaikeaksi valita lopullista vaihtoehtoa. Mallistoon päätyneessä kukkakuosissa 
olen skannannut oikeita kukkia, skaalannut ne suuriksi ja jättänyt jäljelle vain muutaman värin. Halusin käyttää kukkaa kuosissani, 
mutta abstraktissa muodossa. 
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        3.3 Huoltoasemat

Muutettuani Pariisiin, löysin ensimmäisellä viikollani Frank Verdierin valokuvakirjan ”Twentysix African Gasoline Stations” (2013), 
joka on tribuutti kirjalle ”Twentysix Gasoline Stations” (Ed Ruscha, 1963). Ruscha päätti ensin kirjansa nimen ”Twentysix Gasoline 
Stations”, ja vasta sitten lähti toteuttamaan sille sisältöä valokuvaamalla huoltoasemia Oklahoman ja Los Angelesin välillä. Hänen 
ajattelutapaansa kuului idea valmiista tuotteesta, jonka tekemiseen käytettiin valokuvausta. Ruscha ei perustellut kiinnostustaan 
näkemiinsä asioihin, vaan halusi tuoda niitä esille yksinkertaisesti siitä syystä, että ne kiinnostivat häntä. Moni taiteilija on sittemmin 
inspiroitunut hänen tyylistään ilmaista itseään. Hänen käyttämäänsä fonttia, layoutia ja kuvaustyyliä on imitoitu useilla eri tavoilla 
(Various Small Books: Referencing Various Small Books by Ed Ruscha, 2013). 

Frank Verdier on valokuvannut kirjansa nimen mukaisesti 26 huoltoasemaa Afrikassa. Jotkut huoltoasemat ovat toiminnassa ja toiset 
ovat rapistuneita ja hylättyjä. Näitä huoltoasemia kuitenkin yhdistää samanlainen estetiikka. Ne ovat väreiltään raikkaita ja muodoltaan 
graafisia. Rakennuksissa näkyvät niiden mahdollinen aikaisempi uuden hohto yhdistettynä ajan tuomaan rönsyilyyn. Ihmiset, joita 
kuvissa näkyy, ovat pukeutuneena väljiin perusvaatteisiin. Toistuva elementti on yksiväriset ja kokoprintilliset asukokonaisuudet. 
Kuvissa on hidas tunnelma, aivan kuin nämä ihmiset olisivat huoltoasemien pihoilla oleskelemassa eivätkä vain ohikulkumatkalla. 
Nämä valokuvat olivat pohja mallistolleni ympäristönä ja väri- ja muotoinspiraationa. Pysähtynyt tunnelma tulee esiin yksityiskohtien 
myötä, jotka on otettu yövaatteista, kun taas kankaat on peitetty camouflage-kukkakuosilla. Printissä on applikoitu 
Swarovski-kristalleja, jotka kuvastavat ikään kuin betonin raoista kasvavaa elämää. 
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 Twentysix African Gasoline Stations / Frank Verdier
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 3.4 Vaatereferenssit

Puolivälissä mallistoprosessia koin, että mallistoltani puuttuu vielä selkeä referenssi vaatteille. Huoltoasemien pihoilla näkyvät siluetit 
muistuttivat mielestäni esimerkiksi muslimien käyttämiä pitkiä kaapuja ja vankien haalareita. Nämä ryhmät eivät kuitenkaan tuntuneet 
luonnollisilta taustatyön kohteilta mallistoani ajatellen. Tehtyäni taustatyötä yöpaidoista, huomasin selkeän yhteneväisyyden 
vintage-yöpaidoissa ja käyttämissäni yksityiskohdissa ja silueteissa (Eaton’s Fall and Winter Catalogue 1899-1900. s.145).

Yövaatetuksessa näkyi usein taskuja, jotka ollaan ommeltu vaatteen päälle. Suuret taskut ovat toistuva elementti, ja jopa ominainen 
yksityiskohta yövaatteille. Niitä esiintyy toistuvasti aamutakeissa, yöpaidoissa ja yöhousuissa (Eaton’s Fall and Winter Catalogue 1920-
1921, s.305).  Halusin ottaa tämän elementin osaksi omaa mallistoani, sillä minua kiinnosti tämän yksityiskohdan korostaminen, sen 
sijaan että se integroitaisiin vaatteeseen.

1930-lukuun mennessä miesten käyttämät pyjamasetit olivat vakiinnuttaneet paikkansa. Pyjamapaidat olivat saaneet vaikutteita 
kauluksiin ja kiinnityksiin ensimmäisen maailmansodan vaatetuksesta. Materiaalina käytettiin usein puuvillaa ja silkkiä 
(http://www.fashionintime.org/history-of-sleepwear/). 1940-luvulla miehet eivät menneet nukkumaan vain t-paidassa ja 
boksereissa, vaan he halusivat olla edustuskelpoisia myös öisin. Klassinen pyjamasetti oli samanväriset puuvillapaita ja -housut, mutta 
myös räväkät printit olivat yleisiä. Housut olivat usein korkeavyötäröisiä kuminauha- tai kiristysnarukiinnityksellä 
(http://vintagedancer.com/1940s/1940s-sleepwear/). 
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Mrs. Sylvia Pedlar, 1966

McCall’s printed pattern, 1958
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Yksityiskohtia yövaatteiden pohjalta
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4. PROSESSI 

Taustatyön kokoaminen alkoi syksyllä 2015. Koin haasteelliseksi valita rajattua aihetta, minkä vuoksi kuvamateriaalia kerääntyi laajasti. 
Kokosin aiheita, jotka kiinnostivat minua, mutta joilla olisi kuitenkin jonkinlainen yhtenäisyys. Runsaasta kuvamateriaalista 
karsiminen on aina ollut luontevampi työskentelytapa. Lähdin kokoamaan kuvamateriaalia tarinan pohjalta, koska halusin malliston 
pojan olevan vastakohtainen. Halusin sisällyttää vaatteisiin tunnelmien vastakohtaisuutta, köyhää ja rikasta. Tämän inspiraationa toimi 
huoltoasemien rosoiset pinnat ja värikylläiset vaatteet ja rakennukset. Tavoitteenani oli tuoda huolittelemattomuutta ja rosoisuutta 
vaateisiin, mutta prosessin myötä nämä rosoisuudet hioituivat pois, ja jäljelle jäivät huolitellut tuotteet. 

Tavoitteenani oli luoda mallisto, jonka asukokonaisuuden viestisivät väreillään ja silueteillaan vahvaa, yhtenäistä linjaa. Halusin sen 
jäävän katsojalle mieleen, mikä ohjasi valintaani erityisesti väreissä. Muotoilu jäi tämän prosessin aikana vähälle, koska halusin 
keskittyä kaavoitukseen. Koen naistenvaatetuksen olevan mieleisempi muotoilun kannalta, ja olen aina lähestynyt miestenvaatteita 
kaavan kautta. 

Lukuvuoden aikana järjestelmällinen aikatauluttaminen oli minulle luonnollinen työskentelytapa. Aloitin prosessin ajoissa, koska 
halusin välttää loppupaniikin ja keskittyä rauhassa siihen, mitä teen. Kuitenkin tämä prosessi osoitti sen, että muodin epävakaalla, 
myös tunnepohjaisella alalla ei voi välttyä yllätyksiltä järjestelmällisesti aikatauluttamallakaan. Päätöksiä on tehtävä nopeasti ja 
vältettävä kiintymästä liikaa tekemäänsä työhön. Prosessin aikana tehty työmäärä saattaa olla suurempi kuin lopputuloksen 
toteuttamiseen käytetty aika, mutta ilman tätä ei lopputulos näyttäisi samalta. Koin olevani mallistoa tehdessä tunnepohjaisesti kiinni 
kokeiluissani, mikä hidasti jonkin verran prosessia. 
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Prosessin alussa mukaan kuului käsinpiirretty kukkaprintti, 
kukallinen digiprintti ja laserleikattuja kukkia



18

Painojäljestä tuli erilaista materiaalista riippuen
Ylhäällä ohut puuvilla, alhaalla paksu puuvilla-polyesteri
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 4.2 Värit 

Halusin värien olevan tunteita herättäviä, kuitenkin olematta shokeeraavia. Niiden vastakohtainen asettelu luo sopivan kontrastin, 
minkä vuoksi valitsin punaisen ja sinisen pääväreikseni. Värit toimivat usein malliston lähtökohtana, koska ne määrittelevät malliston 
tunnelman ja usein myös sesongin (Seivewright 2007). Mallistoni on SS17, eli vuoden 2017 kevät-kesä sesongissa, mikä ohjasi värien 
valintaa kirkkaisiin sävyihin. Prosessin alussa mukana oli myös valkoinen ja oranssi asukokonaisuuksina, mutta ne karsiutuivat pois. 

Punaista väriä pidetään verenpainetta ja sydämen sykettä korottavana, mikä valmistaa katsojaa toimintaan. Punainen on voiman, 
elinvoiman, kuumuuden ja lähellä olevan äkillisen vaaran väri (Alison Lurie, 1981). Camouflage-kuosissani halusin toiseksi 
päävärikseni punaisen. Kuosiin lisäsin beigen ja mustan, jotka painovaiheessa loivat päällekkäin uuden ruskean sävyn. Käytin jokaisella 
painokerralla yhtä väriä tasaisesti, tai painamalla sen kaavion läpi niin, että osa kuviosta jää toteutumatta. Tällaisesta painojäljestä jää 
paikoittain vaikutelma, että väriä ei olisi riittänyt tai painojälki olisi muuten viallinen. Koska mallistossani on vain yhtä kuosia, halusin 
siihen erilaisia jälkiä: paksua tasiasta, ohutta ja riittämätöntä, värien sekoittumista ja tarkkaan rajaamista. 

Sininen väri symbolisoi harmoniaa, lepoa, rehellisyyttä ja uskoa. Se kuvastaa myös taivasta ja etäisyyttä. Sinisellä on rauhoittava 
vaikutus, sillä se vähentää sydämen sykettä (Alison Lurie, 1981). Punaisen ollessa varoittava ja tunteita herättävä, oli sininen sen 
rinnalle luonnollinen valinta. Siniseen kuosiin sekoitin painovaiheessa useita eri sinisen sävyjä, jotka loivat aaltomaisia kuvioita printin 
sisälle. Näin sain luotua kuosista erilaisen tunnelman samanlaisen punaisen kuosin rinnalle. Asukokonaisuuksista kolme on sinistä ja 
kaksi punaista, näin mallistossa vuorottelevat tasaisesti vastakohtaisuudet rauhoittava ja varoittava. Jokaisessa asussa toistuvat väljät 
harsinpistot.
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  4.3 Luonnostelu 

Harjoittelujaksoni työskentelytavat tulivat esille aloittaessani luonnostelun. Ennen olin edennyt nopeasti tajunnanvirrassa, kun taas 
nyt kiinnitin enemmän huomiota yksityiskohtiin. Tikkaukset, vetoketjut, taskut ja muut yksityiskohdat olivat jääneet huomiotta. Nyt 
luonnostelu sujui hitaammin, ja jopa vaikeammin, sillä yritin piirtää paperille jo valmista vaatetta ideoinnin sijaan. Tilasin myös 
prosessivaiheessa jo digiprinttejä kankaalle, sillä halusin luonnostella tietäen jo kankaan käyttäytymisen.

Myöhemmin huomasin toimivaksi tavaksi luonnostella nopeasti ja spontaanisti taustamateriaalia esillä pitäen, lopuksi lisäten 
yksityiskohtia ja esimerkiksi saumaratkaisuja. Halusin rajata luonnostelun määrää päästäkseni mahdollisimman nopeasti tekemään 
kaavoja ja protoja. Tämä auttoi hahmottamaan paremmin malliston linjaa. Taustamateriaalini yövaatetuksesta oli tärkeässä osassa 
yksityiskohtia valitessani. Halusin vaatteideni olevan yksinkertaisia, mutta kuitenkin yllättäviä ja yhtenäisiä yksityiskohtineen. 
Keskityin suunnittelussa suurimmaksi osaksi päänteihin ja taskuihin.

Vaatteet muuttuivat aina protoa valmistaessa, sillä kaavoja tehdessä syntyi uusia ideoita vaatteen muodolle. Piirtäminen osoittautui 
tässä projektissa vain suuntaviivoiksi, joita myöten lähdin toteuttamaan samaa tunnelmaa edustavaa vaatetta. Olin tässä projektissa 
aina tyytyväisempi toteutettuun kuin piirrettyyn vaatteeseen. Luonnostellessa syntyi useita eri lähtökohtia samalla teemalle, joista 
valikoitui jäljelle 10-12 asua, joita lähdin työstämään prototyypeiksi. 
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Lopullinen line-up ja luonnoksia
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Kerättyjä kukkia ja niistä koottu painoseulan kuvio
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 4.4 Materiaalit ja kuosit 

Kukkakuosit ovat olleet niin miesten kuin naisten vaatteiden hallitsevana elementtinä, kunnes noin 1800-luvun jälkeen ne olivat vain 
naisten käytössä yli 150 vuoden ajan. 1960-luvulla kukat kuitenkin palasivat miestenvaatteisiin tunteellisen vuosikymmenen aikana. 
Tämän jälkeen niiden käyttö koettiin mukavaksi lähinnä etelänlomilla. (Alison Lurie, 1981)  

Halusin valita miestenmallistooni kukat, koska vaikka ne ovat taas tulleet luonnollisemmaksi osaksi miestenvaatetusta, niiden 
kokonaisvaltainen käyttö on jäänyt vähemmälle. Kukat tuovat sopivalla tavalla feminiinistä aspektia vaatteeseen, vaikka se olisi muuten 
muodoltaan yksinkertainen.  Itselleni kukkien kiehtovuus perustuu siihen, että niitä tulkitaan yhä uudestaan eri tavoilla niiden 
ajattomuudessaan.

Mallistossani on kolme kangasta, joista valkoinen villa-polyester ja vaaleansininen ohut puuvilla ovat Lontoosta. Vaaleansininen 
puuvilla on bondattu, eli liimattu yhteen itsensä kanssa. Vaatteessa on näin kaksi samanlaista puolta ja sen tuntu on paksu, jopa 
paperimainen. Valkoinen kangas on kudottu niin, että siinä on eri rakenne oikealla ja nurjalla puolella. Käytin vaatteissa kankaan 
molempia puolia, ja näin sain aikaiseksi kaksi erilaista painojälkeä. Paksun tummansinisen puuvillakankaan sain ilmaiseksi, eikä siihen 
tarvinnut tehdä muutoksia. Kanttasin vaatteissa reunoja joko satiinivinonauhalla tai pigmenttivärillä maalatulla puuvillavinonauhalla. 
Kankaisiin ommellut harsinpistot ovat alpakkaa ja puuvillaa. Ne ovat vinoon ommeltuja erimittaisia käsinpistoja, sillä halusin että vaate 
näyttää kokoon harsitulta kuosin värialueiden mukaisesti. 

Toteutin kukkakuosin skannaamalla keräämiäni kukkia ja skaalaamalla niitä metrin kokoisiksi. Valitsin mieleisimmät muodot ja tein 
1000 cm x 950 cm kokoisen seulan. Käytin punaiseen kuosiin kuutta värikerrosta ja yhteensä kolmea eri väriä: mustaa, punaista ja 
beigeä. Käytin värjäämiseen pigmenttiväriä, sillä pidän siitä, miten kankaalle jää muovinen tuntu useista värikerroksista. Pigmenttiväri 
ei imeydy kankaan kuituihin reaktiivivärin tavoin vaan jää kankaan pinnalle. Se ei myöskään leviä kuituja pitkin kankaassa eteenpäin, 
vaan jää painetulle alueelle. Saavuttaakseni paksun muovisen tunnun kankaaseen painoin värialueita päällekkäin ja käytin 
painamiseen runsaasti väriä. Ensimmäisenä painoin kankaalle mustan, koska en halunnut sen peittävän alleen kahta vaaleampaa väriä. 
Musta ja punainen loivat yhdessä kaksi uutta sävyä yhtymäkohdissaan. Painaminen päällekkäin toi printtiin eloa, kerroksellisuutta 
ja vaihtelevuutta sävyihin. Suunnittelin painojärjestystä Adobe Photoshopilla etukäteen, jotta näkisin miten päin seulaa käyttäessä se 
peittäisi mahdollisimman suuren alueen kankaasta. Kuitenkin painaessa tulee muutoksia, koska värien käytön mukaan jotkut alueet 
kaipasivatkin vielä toisen kerroksen tai erilaisen painojäljen. 
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Kuosin hahmottelua Photoshopissa
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Kankaalle käsinpainettu kuosi
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Sinisessä kuosissa painoseulalle levitettiin monta eri sinisen sävyä 
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 4.5 Työvaiheita

Aloitin kaavoituksen Gerber-kaavoitusohjelmalla, jolla muokkasin miesten peruskaavoihin haluamani muodot. Kaavat tulostettiin 
ja ompelin niistä protot. Halusin säilyttää pohjalla peruskaavan ja muunnella yksityiskohtia. Tein useita kokeiluja helmoilla, hihoilla, 
päänteillä ja käytin hyväkseni toisena opiskeluvuonna tekemiäni kaavoja. Esimerkiksi haalari on muokattu edellisen malliston 
housuista ja kauluspaidasta, joiden mittasuhteet olivat osoittautuneet toimiviksi. 

Alkuvaiheessa mukana oli paljon kellohelmaa ja suurta volyymiä, jotka karsiutuivat suunnitteluprosessin myötä pois. Tavoitteenani oli 
tuoda vastakohtaisuutta vaatteisiin volyymillä ja suorilla linjoilla, mutta mallistosta tuli ajan myötä yhtenäisempi, kun volyymejä 
karsittiin. Vaikka alussa oli mukana paljon erilaisia elementtejä, on mallisto vahvempi kokonaisuus niitä vähennettäessä. 

Aloitin lopullisten vaatteiden ompelun maaliskuun alussa 2016, koska tavoitteenani oli toteuttaa kymmenen asukokonaisuutta. Tein 
pitkiä kaapumaisia mekkoja, housuja ja paitoja. Neuloin neuleita automatisoidulla CMS-neulekoneella ja vanhalla sähköttömällä 
JBO-teollisuuskoneella. Laserleikkasin neonoranssista akryylilevystä kukkia, jotka olin poiminut luonnosta. Tein silkille kuoseja 
erilaisista kukista: digiprintin monotonisella kukkarivillä ja käsin piirretyn kukkaprintin. Kokeilin myös camouflage-kuosia 
digiprinttinä. Applikoin pleksista leikattuja kukkia mekkoihin, ja alun perin käyttämäni kristallit olivat vaatteissa hajanaisella 
asettelulla. Lopullisiin vaatteisiin kristallit toistivat samaa muotoa: camouflage-kuosin yksi värialue ommeltiin niitä täyteen.

Vaikka tein kokeiluja, jotkut tuotteet oli mahdollista arvioida vasta niiden valmistuttua. Neuloin esimerkiksi JBO-teollisuuskoneella 
oranssista puuvillasta ja valkoisesta alpakasta neuleet, jotka valmistuttuaan karsittiin pois. Neuleen käyttäytyminen on erilaista pienellä 
näytteellä ja suurella alueella, minkä vuoksi ensin jäykältä vaikuttanut oranssi neulenäyte oli valmistuttuaan oletettua väljempi. 
CMS-koneella neuloin silkistä digiprintistä muokkaamani jacquard-neuleen, josta valmistui paita ja housut. Tämä asu oli vastaparina 
silkkiasulle, jossa olin bondannut yhteen kaksi erilaista silkkiä uudenlaisen tunnun saavuttamiseksi. Punaisen kukkadigiprintin päälle 
olin flokannut punaisia kukkia, jonka muodon olin hakenut maalamalla musteella. Nämä tuotteet valmistin mallistoprosessin aikana 
tekstiilin sivuaineen kursseilla. Myöhemmin nämä tuotteet karsiutuivat pois ja jäljelle jäivät vain camouflage-tuotteet. 
Lopulliset tuotteet syntyivät yksinkertaisista peruskaavoista, joiden toteutus oli nopeaa ja tehokasta. Prosessin alkuvaiheessa toteutin 
monimutkaisempia tuotteita, jotka veivät enemmän aikaa. Näiden myötä suunnitteluprosessi kuitenkin eteni ja elementtien karsimisen 
jälkeen lopullinen mallisto hahmottui. 
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Mallistosta karsiutuneita asuja
Valokuvaus / Anna Äärelä

Malli / Travis, Brand
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5 TUOTTEET

1
Ensimmäinen vaate on paksusta tummansinisestä puuvillakankaasta tehty haalari. Sen yksityiskohtina toimivat kaksi pyöreää taskua 
ja metallinen vetoketju. Kankaalle on käsinpainettu camouflage-kuosi ja ommeltu käsin väljät harsinpistot kauttaaltaan. Reunat on 
huoliteltu tummansinisellä satiinivinonauhalla. Swarovski-kristallit on sijoitettu vasemman rinnan kohdalle.
 

2
Toinen asu on punaisella camouflage-kuosilla painettu mekko. Sen helma on rakennettu aaltomaisista paloista, jotka on kantattu 
valkoisella satiinivinonauhalla. Vasemman kämmenen kohdalle on sijoitettu pyöreä tasku. Kangas on harsittu täyteen valkoista 
alpakkalankaa. Kristallit on sijoitettu rintakehän kohdalle. 

3
Kolmas asu koostuu t-paidasta ja housuista. T-paita on ommeltu samasta paksusta sinisestä puuvillakankaasta kuin ensimmäisen asun 
haalari. Siinä on samanlainen pääntie kuin punaisessa pitkähihaisessa, mutta vetoketju on jätetty pois. Paidassa on kaksi pyöreää taskua 
ja puuvilla harsinpistot peittävät kangasta. Housut on tehty puuvilla-polyester kankaasta, jolle on painettu sininen camouflage-kuosi. 
Kristallit on sijoitettu oikean polven kohdalle.

4
Neljännessä asussa on puuvilla-polyester kankaasta tehdyt ja punaisella camouflage-kuosilla painetut pitkähihainen ja housut. 
Pitkähihaisen pääntie on inspiroitunut vintage-yövaatteista, ja siinä on valkoinen paksu vetoketju. Paita koostuu erikokoisista 
aaltomaisista kerroksista, joista jokainen on kantattu valkoisella satiinivinonauhalla. Kerrosten väleihin on ommeltu pyöreitä taskuja. 
Alpakkalankapistot seurailevat kuosin viivoja. Kristallit on sijoitettu oikealle pääntien vetoketjun viereen. Myös housuissa on 
samanlaiset harsinpistot, ja normaalista poiketen housujen integroidut taskut on korvattu pyöreällä taskulla, joka on sijoitettu polven 
kohdalle. Kristallit ovat puolestaan vasemman polven kohdalla. 

5
Viides asu on vaaleansinisestä bondatusta puuvillakankaasta tehty mekko. Sen helma on aaltomaisia paloja, jotka on bondattu joko 
pigmenttivärillä maalatulla puuvillavinonauhalla tai erivärisillä sinisillä satiinivinonauhoilla. Helmassa on myös kaksi pyöreää taskua, 
joissa on vaaleansininen digiprintattu camouflage-kuosi polyesterille. Pääntie on samanlainen halkio kuin toisen asun punaisen mekon 
niskassa. Asussa on sinisellä puuvillalangalla tikatut harsinpistot ja kristallit on sijoitettu pääntien viereen oikealle. 
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Valokuvaus / Guillaume Roujas
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Prosessin lopussa mallistosta karsiutui pois silkkineuleasu, punainen digiprinttiasu, kaksi valkoista kristalliasua, pleksikukin aplikoitu 
mekko ja sininen bomber. Näiden asujen karsiuduttua jäljelle jäivät vain camouflage-kuosin asuja, joita täydentämällä syntyi lopullinen 
viiden asun mallisto. Karsinnan myötä mallisto jakaantui ikään kuin kahdeksi eri mallistoksi, jonka toiselle puolelle jäivät erilaisin 
tekniikoin valmistetut kukka-asut. 

Malliston linja muodostui yhtenäiseksi, sillä camouflage-kuosi, kristallit, harsinpistot ja viimeistelyt toistuvat jokaisessa asussa. Värit, 
sijoittelu ja harsinpistojen satunnaisuus luovat jokaiseen vaatteeseen erilaisuutta saman teeman sisällä. Halusin malliston kuvastavan 
tietynlaista tunnelmaa ja mielestäni onnistuin siinä. Malliston tarina ei tule katsojalle selväksi ensisilmäyksellä, vaan vaatii 
taustatutkimukseen ja –tarinaan tutustumista. Camouflage-kuosi saa asut sulautumaan malliston sisällä myös toisiinsa. Yksityiskohtina 
pääntiet ja helmojen muodot vaihtelevat muutamissa eri vaihtoehdoissa. 

Prosessin myötä huomasin parhaiten toimivaksi muutaman elementin korostamisen. Malliston aloitusvaiheessa mielessäni pyöri 
suurempi mallisto, jonka sisälle mahtuisi ikään kuin muutamia eri teemoja. Kuitenkin pienen mittakaavan mallistossa toimii 
paremmin vain muutamaan teemaan ja ideaan keskittyminen. Aion ottaa tämän huomioon, jos aloitan tulevaisuudessa vielä 
saman mittakaavan projektin. Vaikka tavoitteenani oli keskittyä enemmän tunnelmaan ja tarinaan kuin selkeän mallistoteeman 
erottumiseen, koin sen jopa haastavammaksi toimintatavaksi. Koen, että malliston toteuttamisessa on näin kaksi eri lähestymistapaa, 
mutta tunnelman luomisessakin tiukka rajaus jo alkuvaiheessa helpottaisi työskentelyä. 

Olen tyytyväinen lopputulokseen, sillä sen värimaailma ja siluetit vastaavat yleispiirteiltään tavoitteitani. Mallistonsuunnittelu on elävä 
prosessi, jonka on hyvä antaa elää ajan myötä. Malliston myötä opin, että järjestelmällisyyden lisäksi on hyvä tehdä päätöksiä nopeasti 
pysyäkseen aikataulussa. Tämän lisäksi ei ole hyvä jäädä kiinni ensimmäiseen ideaan, jotta tilaa olisi kehittää tuotteita eteenpäin. 
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