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Opinnäytteeni koostuu produktiivisesta 
ja kirjallisesta osiosta. Produktiivinen osa 
on kuuden asun naistenvaatemallisto, ja 
kirjallinen osa käsittelee malliston 
lähtökohtia, työn prosessia ja 
lopputulosta. 

Mallistoa varten tutkin viktoriaanisen 
ajan vaatteita, noitia ja vintage 
moottoripyörä kilpa-ajovaatteita. Teemat 
viestivät voimakkuutta, synkkyyttä ja 
henkisyyttä, joitten yksityiskohtaisista 
elementeistä muodostuu runsas 
kokonaisuus. Mallistolla pyrin 
tulkitsemaan visuaalisen materiaalin 
herättämiä tuntemuksia, ja siirtämään 
kokemukseni vaatteeseen. Avainasemassa 
ovat moottoripyörävaatteiden 
yksityiskohdat ja suojaavat rakenteet, 
viktoriaaninen surupukeutuminen, 
noitien rituaalit 60-luvulla, sekä 
materiaalien työstö. Materiaaleissa olen 
keskittynyt yksityiskohtiin ja runsauteen. 

Kirjallisessa osiossa avaan malliston 
lähtökohtia ja suunnitteluprosessia, sekä 
analysoin lopputulosta ja omaa 
työskentelyäni. Pohdin myös omaa 
suunnittelijaidentiteettiäni ja 
suunnittelufilosofian muodostumista. 
Palaan lopuksi itselleni asettamiin 
tavoitteisiin ja mietin miten ne 
toteutuivat työskentelyssäni ja valmiissa 
mallistossa. 

Malliston tavoitteena on 
taustatutkimuksen herättämän 

tunnekokemuksen välittäminen, itselleni 
sopivien työskentelymenetelmien 
löytäminen, omien vahvuuksien 
hyödyntäminen, sekä tekemieni 
valintojen tiedostaminen ja niiden 
perustelu. 

Käyttämäni visuaalinen kieli on 
nukkavieru, keskeneräinen ja 
yksinkertainen. Malliston tärkeimpiä 
visuaalisia elementtejä ovat runsaat 
materiaalit, väljät ja istuvat siluetit, 
applikoidut palaset, sekä mustan ja 
punaisen yhdisäminen omina 
asukokonaisuuksina. 

Avainsanat: Naistenvaate, noidat, 
moottoripyörä kilpa-ajovaatteet, 
viktoriaanien aikakausi, prosessi 
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1.  JOHDANTO 

Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni 
koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta 
osiosta. Produktiivinen osa on 
naistenvaatemallisto, joka on suunniteltu 
ja toteutettu syksyn 2016 ja kevään 2017 
aikana. Kirjallinen osuus esittelee 
malliston taustatutkimusta ja työprosessia 
sekä pohdin omaa 
suunnittelijaidentiteetin kehittymistä 
mallistoprosessin aikana. 

Aloitin opintoni Taideteollisessa 
korkeakoulussa 2014 opiskeltuani 
vuoden Lahden muotoiluinstituutissa. 
Opiskelutahti oli kova mutta 
opettavainen ja valmensikin hyvin 
tuleviin opintoihin, joissa toteutettiin 
mallistot käytännössä. Kokeilin erilaisia 
lähestymistapoja suunnitteluprosessissa 
ja etsin omaa tyyliäni.  

Toisena opiskeluvuotena suunnittelimme 
ja toteutimme miestenvaatemalliston 
yhdessä Sini Saavalan ja Ellen Rajalan 
kanssa. Aluksi oli vaikeuksia 
aikatauluttaa työskentelyämme syksyllä, 
mutta välikritiikin jälkeen muutimme 
koulusta työhuoneelle, jossa saimme 
työrutiineista kiinni. Ryhmähenkemme 
oli alusta loppuun asti erittäin hyvä ja 
motivoiva. Pystyimme hyvin 
ratkaisemaan erimielisyydet ja jokaisen 
ääntä kuunneltiin. Lopputulokseen 
olemme tyytyväisiä ja siinä näkyy 
jokaisen oma työjälki. Sain paljon 
itseluottamusta mallistoa tehdessäni ja 
varmuutta päätöstentekoon. Huomasin 

oman suunnittelijaidentiteettini 
rakentuvan ja löysin oman tapani 
työskennellä. Näiden asioiden 
tajuaminen helpotti minua 
opinnäytetyötä tehdessä. 

Naistenvaatteiden suunnittelun koin 
itselleni luontevammaksi, mutta en 
halunnut kokonaan unohtaa 
miestenvaatteiden kaikkia piirteitä ja 
halusinkin yhdistää naiselliset ja 
maskuliiniset muodot toisiinsa. Halusin 
tuoda omaa sielunmaisemaa vahvasti 
mallistoon ja tämä onkin hyvin 
henkilökohtainen teos. Koin että minulla 
oli nyt mahdollisuus tehdä juuri sellainen 
mallisto, jonka olin aina halunnut tehdä, 
enkä halunnut lähteä hakemaan aiheita 
liian kaukaa. Halusin haastaa itseni 
ottamalla osaksi mallistoani historialliset 
vaatteet, joissa on suuret volymit ja 
erikoistekniikoita, jotka tehdään käsin. 
Tutkin noituutta ja sen yhteyttä 
luonnonuskontoihin, sillä halusin tuoda 
henkistä, mutta synkkää tunnelmaa 
mallistooni. Modernia kosketusta hain 
moottoripyörävaatteilla ja niitten 
erilaisilla yksityiskohdilla ja suojuksilla. 
Halusin leikitellä eri materiaalien ja 
yksityiskohtien kanssa ja vaihtaa niiden 
paikkoja perinteisissä vaatteessa. 

Kirjallisessa osiossa kuvailen ensin 
lähtökohtiani ja taustatutkimustani. 
Tämän jälkeen analysoin 
mallistoprosessia ja sen tuomia haasteita. 
Lopuksi esittelen mallistoni 
asukokonaisuudet ja tuotteet sekä 
analysoin, miten onnistuin kehittämään 
itseäni suunnittelijana. 
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2. MALLISTON 
LÄHTÖKOHDAT 

Aloitin taustatutkimuksen teon jo kesällä 
2016, kun olin ulkomailla. Vietin päiviä 
kirjastoissa etsimässä inspiroivia kuvia, 
joista lähtisin viemään mallistoani 
eteenpäin. Huomasin olevani 
umpikujassa, kun en löytänyt mitään 
mikä kiinnostaisi tarpeeksi paljon ja jota 
haluaisin tutkia koko vuoden. Päässäni 
oli idea malliston hengestä, mutta 
oikeiden aiheiden valitseminen oli 
haastavaa, jotta saisin saman ilmeen.  

 
Kävin saksassa Landes-museossa, jossa 
oli näyttely 1700-luvun muodista, 
keskiaikaisista ikoneista ja 
kirkkomaalauksista. Tällöin vaikutuin 
niistä niin paljon, että halusin mallistooni  

historiallisia ja hengellisiä elementtejä. 
	 Kiinnostuin keskiaisista vaatteista, 
etenkin korseteista ja kauluksista. 
Lähdinkin tutkimaan kyseistä aikaa, 
mutta kun aloin tehdä prototyyppejä, 
vaikutelma oli liian roolipukuhenkinen, 
mikä ei ollut tarkoitukseni. Olin 
käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa niihin ja 
tuntui raskaalta tunnustaa itselleni, että 
ehkä kyseinen aihe olisi syytä vaihtaa, 
jotta saisin haluamani tunnelman 
vaatteisiin. Päätin tutkia uudestaan 
vaatteen historiaa ja kiinnostuinkin 
viktoriaanisesta ajasta. Tyylin  

tunnusomaiset runsaat hihat ja mekkojen 
kerroksellisuus ja laskokset toivat 
mallistooni näyttävän vaikutelman[1]. 
	 Henkisen elementin valitsemisessa 
oli aluksi vaikeuksia ja mietinkin, mitä 
kaikkia uskonnollisia alalajeja olisi. 
Tajusin että kristinusko ei inspiroinut 
minua yhtälailla kuin luonnonuskonnot 
ja olin aikaisemmin miestenmallistossa 
tutkinut noituutta, joka oli karsittu 
myöhemmin pois. Havaitsin haluavani 
tutkia tätä enemmän, ja palaset 
loksahtivatkin kohdalleen. 

Koin että mallistoni kaipasi näiden 
kahden aiheen lisäksi kontrastia ja 
modernia kosketusta. Lähdin tutkimaan 
moottoripyörävaatteita ja aluksi oli 
vaikeaa päättää, minkä alalajin kyseisestä 
urheilumuodosta valitsisin. Lopulta 
löysin vintage kilpa-ajovaatteet, jotka 
miellyttivät minua esteettisesti. Pidin 
vaatteiden yksityiskohtaisista suojuksista 
ja siitä,kuinka logot olivat aseteltu.[3] 

Etsin aineistoa elokuvista, kirjoista ja 
internetistä. Aloitin taustatutkimuksen 
teon laittamalla keräämiäni kuvat 
seinälle, jotta saisin kokonaiskuvan 
aiheistani. Pystyin paremmin 
hahmottamaan, mitä elementtejä haluan 
käyttää ja mitkä yhdistän. 
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2.1 NOIDAT 

Noituutta tutkiessani törmäsin 
Alexandrian Wiccaan, joka on wicca-
uskonnon uuspakanallinen perinne. 
Wicca on muutakin kuin taikuutta tai 
uskontoa, se on yhdistelmä vanhoista ja 
nykyaikaisista hengellisistä 
harrastuksista. Se on elämäntapa, jossa 
itseään kehitetään sitoutumalla 
jumalallisen ja luonnon harmonian 
kanssa.[1] 

Alexandrian Wiccan perusti Alex 
Sanders yhdessä vaimonsa Maxine 
Sanderssin kanssa 1960-luvulla 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. 
Alexandrian Wicca on samankaltainen 
monin tavoin kuin Gardnerian Wicca, 
mutta se on ekleettisempi ja liberaalimpi. 
Yksi Gardnerian tiukoista säännöistä on  

suostumus alastomuus rituaaleissa, kun 
taas Alexandrian Wiccalla se on 
vapaaehtoista.[1]	 Tutkiessani 
Alexandrian Wiccaa, koin sen olevan 
mallistolleni vaikutuksellisin. Uskonnossa 
harjoitettavista rituaaleista olevissa 
kuvissa rituaalit näyttäytyvät olevan 
hengellisyyden positiivisella puolella. 

Näiden mainittujen asioiden johdosta 
minun oli helppo keskittyä Alexandrian 
Wiccaan etenkin, koska se liittyy 
luontoon ja hyväksyy kaikenlaiset ihmiset 
riippumatta heidän perinnöistään tai 
seksuaalisista suuntautumisistaan[1].  
Halusin, että mallistossani näkyy noitien 
mystisyys ja henkinen vahvuus. 
Koska rituaaliseremoniat kiinnostivat 
minua eniten halusin käyttää niitä 
mallistossani, josta tulen kertomaan 
enemmän luvussa 3.2 
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2.2 VIKTORIAANINEN 
AIKAKAUSI 

 
Toinen aiheeni oli viktoriaaninen 
aikakausi, joka sijoittui ajalle 1837-1900. 
Se on saanut nimensä Britannian 
kuningatar Victorian mukaan, joka oli 
pitkäaikainen ja vaikutusvaltainen 
hallitsija aikakaudella. Tyylin 
tunnusomaiset piirteet olivat pitkät hameet, 
tiukat korsetit ja korkeat kaulukset, krinoliini 
(vannekehikkoinen alushame) ja turnyyri 
(kehikko alushameessa, joka laitettiin 
takapuolen kohdalle). Rusketusta vältettiin, 
joten pukeutuminen oli peittävää. Kuten 
tänäkin päivänä muoti vaihteli ja muutokset 
näkyivät hihoissa, kaula-aukossa, hameen 
koossa ja muodoissa, väreissä ja 
vyötärölinjassa. Tyylikkäintä 1800-luvulla oli 
’luonnollisen muodon’ siluetti, herkät 
drapeeraukset, siro miehusta sekä laahaava 
laahus.[2] 

Itse olin kiinnostunut mamaluke- ja 
lampaanlapa hihoista (olkapäästä pullea 
ja rantesta kapea) ja korkeista 
kauluksista, jotka olivat 1890-luvulla 
suosittuja[3].  	 Valitsin aiheen, 
koska halusin tutkia enemmän kyseisen 
ajan taidokkaita mekkoja. 
Kerroksellisuus ja suuret volyymit, 
korkeat kaulukset ja käsintehdyt 
yksityiskohtaiset materiaalit ja kirjailut 
vetivät minua puoleensa.  

Onnekseni törmäsin viktoriaanisen ajan 
surupukuun (mourning), jossa naisten 
piti käyttää raskaita, peittäviä, mustia 
vaatteita ja pitää raskaita huntuja, jotka 
oltiin tehty mustasta kreppisilkistä. 
	 Kreppi oli suosittu, koska se ei 
heijastanut valoa. Kaikki mikä kiilsi tai 
sädehti oli kiellettyä suruaikana, koska se 
viittasi rikkauteen tai juhlailoon. Muita 
hyviä himmeitä silkkisiä vaihtoehtoja 
olivat bombazine ja paramatta. John 
Morley kirjoitti kirjaansa Death, Heaven 
and the Victorians (Studio Vista, 
London, 1971), ’kun suruaika päättyi 
krepin pitämista kotona pidettiin 
epäonnea tuovana’[4]. 
Suruaikana oli paljon tiukkoja sääntöjä 
ja taikauskoa, jotka olivat 
mielenkiintoisia. Esimerkiksi, kun 
useampi perheessä menehtyi lyhyen ajan 
sisällä, pidettiin surupukua monta vuotta 
taukoamatta. Leski suri kaksi ja puoli 
vuotta, jolloin ensimmäisenä vuotena 
pidettiin täyttä surupukua. Tänä aikana 
kreppisilkin palaset peittivät kokonaan 
puvun, mutta toisessa surun asteessa, 
joka kesti yhdeksän kuukautta 
kreppisilkin palaset poistettiin melkein 
kokonaan. Sen jälkeen kun kreppisilkki 
oli kulunut kokonaan pois leski sai pitää 
hienoja ylellisiä kankaita tai koristeellisia 
kankaita, jotka olivat mustasta sametista 
ja silkistä. Kankaissa oli kiinni pitsiä, 
hapsuja ja rusetteja. Kun viimeinen 
suruajan aste alkoi tämä kesti puoli 
vuotta. Sen jälkeen tavallisia vaatteita sai 
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taas pitää, kunhan ne olivat harmaan eri 
sävyisiä, valkoisia tai liiloja, maanläheisiä 
tai tietenkin mustia. Jokainen muutos 
tehtiin hienovaraisesti ja asteittain, 
muutos tehtiin aina lisäämällä värejä 
mustiin mekkoihin.[5] 

Kiinnostuin siitä miten kankaita 
käytettiin ja mikä merkitys niillä oli. 
Halusin tuoda suruajan tuskan ja yleisen 
tunnelman mallistooni. Tässä 
tapauksessa tummat ja syvät värit 
kuvastavat näitä 
tunteita vaatteissa, 
kuten myös 
koristeelliset mekot 
toisen asteen surussa. 
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2.3 VINTAGE 
MOOTTORIPYÖRÄ KILPA-
AJOVAATTEET 

Alunperin, heti ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen 
moottoripyöräilyyn tarkoitettujen 
nahkavaatteiden mallit jäljittelivät 
panssarivaunujoukon varusteita. Duster 
takit olivat taipuvaisia jäämään 
renkaiden väliin, joten ne vaihdettiin 
lyhyempiin takkeihin. Toisen 
maailmansodan jälkeen osa 
moottoripyöräpoliiseista ja läheteistä 
käyttivät leveälahkeisia sortseja. New 
Yorkin Schott NYC:istä tunnettu 
Irving Schott keksi klassiset olkapaikat 
ja viiston vetoketjun kanssa 
varustellun American Perfecto 
-moottoripyörätakin, jonka teki 
kuuluisaksi näyttelijä Marlon 
Brandon tähdittämä The Wild One 
(1954). Sen malli jäljitteli cowboy-
varustusta, joita amerikkalaiset 
moottoripyöräilijät käyttivät 60-luvun 
alussa.[6] 

Muotiin tehdyt nahkatakit ja suojasyistä 
tehtyjen nahkatakkien, kuten 
moottoripyörän henkilökohtaisten 
suojavarusteiden välillä on huomattava 
ero. Moottoripyörän takki on tyypillisesti 
varustettu suojapinnoilla, joskus jopa 
panssaroitu ja valmistettu paljon 
raskaammasta, paksummasta nahasta ja 
korkelaatuisista vetoketjuista, jotka ovat 
enimmäkseen vedenkestäviä. Erityisesti 

nahkatakeissa, mitkä on suunniteltu 
muotitarkoitusta varten, ei ole 
kunnollista suojausta niiden herkän 
rakenteen takia. Moottoripyörätakeissa 
on yleensä korkea kaulus ja takaa 
pidempi kuin edestä, suojatakseen ajajaa 
kylmältä silloin kuin hän on kumartanut 
eteenpäin moottoripyörän   selässä.[7] 
	 Useimmissa tapauksissa 
moottoripyöräilyyn käytetyt nahat eivät 
ole muotiin tarkoitettuja nahkoja, vaan 
suojaavampia, vahvempia ja vähemmän 
joustavia ja kuten aikaisemmin mainitsin 
paksumpia. Tämä on tärkeä osa 
mallistossani, josta mainitsen enemmän 
luvussa 4. Tuotteet. 

Lähdin tutkimaan vintage 
moottoripyöräkilpa-ajo pukuja, koska 
minua kiinnosti niiden funktionaaliset 
yksityiskohdat, olka- ja kyynärsuojat. 
Halusin keskittyä yhdistämään 
vaatteiden suojaavat rakenteet osittain 
herkkien materiaalien kanssa. Myös 
patch-merkit kilpa-ajo puvuissa 
kiehtoivat minua visuaalisesti ja 
halusinkin tuoda ne mallistooni 
yhdistämällä bändien logoja, josta 
kerron lisää luvussa 3.2 Värit ja 
materiaalivalinnat.  
 Tuttavani omistaa Harley Davidson 
-merkkisen moottoripyörä asun ja pääsin 
tutkimaan sitä, mikä auttoi minua paljon 
ymmärtämään millainen rakenne siinä 
on ja hän kertoi millaisia funktionaalisia 
ominaisuuksia se sisältää. Tämä helpotti 
huomattavasti omaa ymmärrystäni 
kyseisistä vaatteista ja kiinnostus niihin 
vain kasvoi. 
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3. SUUNNITTELUPROSESSI 
JA MENETELMÄT 

Halusin haastaa itseäni materiaaleissa, 
koska tiesin niiden olevan minulle 
vaikeita. Miestenmallistoa tehdessä olin 
keskittynyt enemmän kaavoitukseen ja 
ompeluun, enkä juuri ollenkaan 
materiaaleihin, ja koin suurta ahdistusta 
mennessäni värjäämön puolelle. Tästä 
syystä etsin ohjeita käsin työstöstä, jonka 
tiesin olevan haasteellista, mutta koin, 
että olen siinä parempi kuin esimerkiksi 
värjäyksessä. Halusin käyttää taitojani 
hyödyksi, joten keskityin myös 
kaavoitukseen ja muotoiluun.  

Huomasin jääneeni jumiin, kun ajattelin 
vain kokonaisuutta. Tiesin oman pääni 
sisällä, millaiseksi haluan mallistoni, 
mutta en saanut sitä paperille. Minun 
piti tajuta, että kyse on yksittäisistä 
tuotteista ja yksityiskohdista. Keskityin 
liikaa materiaaleihin ja kuvittelin, että 
voin vain suunnitella tuotteet niiden 
ympärille, mutta tämä vain rajasi liikaa. 
Päätin unohtaa hetkeksi kaiken mitä olin 
tehnyt ja keskityin vain rajaamaan omaa 
taustatutkimustani vain niihin kohtiin, 
jotka minua oikeasti kiinnostavat. 

Itselläni oli sellainen olo, että minun on 
pakko keksiä jotain täysin uutta ja 
innovatiivista, jotta mallistoni olisi 
kiinnostava ja tuore. Tajusin kuitenkin, 
että suunnittelu on vain eri asioiden 
yhdistämistä, eikä sitä pidä ottaa liian 
vakavasti.  

Keskityn seuraavassa luvussa omaan 
luonnostelutapaani ja siihen, millaisiin 
valintoihin olen päätynyt 
suunnitteluprosessissa. 
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3.1  LUONNOKSET JA 
KAAVOITUS 

Aloitin malliston suunnittelun jo 
taustatutkimusvaiheessa, jolloin tein asu-
kollaaseja yhdistelemällä kuvia, joita olin 
löytänyt. Tämän jälkeen lähdin 
piirtämään asuja paperille, mikä 
osoittautui huonoksi ideaksi. Olin 
aikaisemmin tottunut tekemään nopeita 
luonnoksia ja olemaan hyvä niissä, mutta 
nyt se ei onnistunutkaan, enkä saanut 
tuotua paperille sitä vaikutelmaa jonka 
halusin. Vaatteet näyttivät liian 
maskuliinisilta ja lehtoriani Tuomas 
Laitista lainaten pelottavilta. Hihat ja 
helmat, jotka piirsin, olivat liian jäykkiä 
ja eivät välittäneet sitä hentoa 
tunnelmaa, jota hain takaa. Tämän 
takaiskun jälkeen toinen vaihtoehtoni oli, 
että lähden tekemään suoraan protoja. 
Otin pohjakseni tekemiäni kollaaseja ja 
tein suoraan nopean tasokuvan, jotta 
tietäisin kaavaa tehdessäni mittasuhteet 
ja yksityiskohdat. 

Vaatteelliset referenssit tulivat 
moottoripyörävaatteista ja viktoriaanisen 
ajan hihoista ja helmoista. Olin 
päättänyt, että haluan mallistooni 
mekkoja, korsetteja , housuja ja takkeja. 
Halusin yhdistää korsetin ja biker-takin, 
mutta se ei näyttänytkään niin hyvältä, 
mitä oli ajatellut. Korsetti-ideasta oli 
vaikea luopua, ja yritinkin tehdä siitä 
monta versiota, jotta saisin sen sovitettua 
mallistooni. Ainoana elementtinä se 
näkyy puolikkaana biker-takkina, joka on  

leikattu kainaloitten kohdalta ja kiristyy 
vyötäröstä vyöllä.  

Biker-takkiin ja housuihin minulla oli 
valmiiksi hyvä kaava, jota pystyin 
muokkaamaan omieni tarpeitteni 
mukaan. Hihoja tein eri mallisia ja 
kokoisia mekkoihin, joista pystyin 
valitsemaan parhaat. Yhdistelin 
mallinuken päällä eri vaatteenosia, jotta 
näin mahdollisimman monta versiota. Se 
myös auttoi paljon, että olin koulussa 
sovitusmallina ja pääsin tekemään 
tuotteet omaan kokooni ja sovittamaan 
niitä silloin kun itse halusin. Kaikki 
istuvuusmuutokset sain tehtyä 
välittömästi eikä tarvinnut jäädä 
odottamaan oikeita sovituksia. 

Kun suurin osa protoista oli tehty, pääsin 
suunnittelemaan lineupia eli 
mallistokokonaisuutta ja näkemään 
kokonaiskuvaa mallistosta. Sain vihdoin 
tehdä esityskuvat, jotka aluksi piirsin 
käsin ja myöhemmin siirsin koneelle, 
jolla muokkasin niihin materiaalit. 
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3.2 VÄRIT JA 
MATERIAALIVALINNAT 

Tarkkaan harkitut yksityiskohdat ja 
kauniit brodeeraukset kiehtoivat minua 
viktoriaanisessa ajassa, mutta 
samanlainen sirous ja täydellisyys eivät 
sopineet mallistooni. Aluksi tein monta 
materiaalikokeilua kirjomalla käsin 
kukkia ja köynnöksiä, jotka myöhemmin 
vaihtuivat abstrakteimmiksi kuvioiksi. 
Aluksi halusin käyttää paljon pitsiä 
mallistossani, mutta tulin lopulta siihen 
tulokseen, että se oli liian suora viittaus 
viktoriaaniseen aikakauteen. Sain idean 
moottoripyöräasujen vuorista, jotka ovat 
mesh-kangasta. Päätin leikitellä idealla ja 
vaihdoin pitsin tilalle meshin. Tein 
intuition pohjalta epämääräisiä kuvioita 
mesh-kankaaseen kuitenkin peittämättä 
ihoa kokonaan vaan jättämällä sen 
paikoitellen läpikuultavaksi.  

Tutkin laskeutuvuudeltaan, tiheydeltään 
ja paksuuksiltaan erilaisia mesh-kankaita. 
Löysin monta hyvää vaihtoehtoa, joita 
käytin sellaisenaan ja yhdistelemällä niitä 
eri tuotteissa.  
Muutamissa tuotteissa käytin kuitenkin 
pitsinauhaa ja kierrätettyä pitsiä, mitkä 
löysin vaatteen muodossa ja leikkasin 
niistä paloja, jotka myöhemmin 
applikoin meshin kanssa.  

Vallitsevana materiaalina on nahka, jota 
käytin takeissa, housuissa ja korseteissa. 
Aluksi päätin, että käytän vain käytettyä 
nahkaa. Kuitenkin prosessin edetessä 
lisäsin punaisen värin mallistooni, eikä  

sitä ollut helppoa löytää käytettynä. 
Tutkin eri nahantoimittajia ja päädyin 
Ahlskog-yrityksen nahkoihin, jotka on 
tuotettu eettisesti. Tilaamani nahat ovat 
poronnappaa, mutta erikseen 
ostamistani käytetyistä nahoista minulla 
ei ole tietoa, mitä ne ovat. 

Halusin, että mallistossani mekot ovat 
arvokkaan näköisiä ja hieman 
läpikuultavia, joten valitsin materiaaliksi 
silkin. Raskaampi mekko on tehty 
kreppikankaasta, joka viittaa suruaikaan. 
Käytän myös kierrätettyä trikoota, jonka 
tarkoitus on antaa kontrastia, silkin ja 
nahan rinnalla.  

Tutkimusvaiheessa kuuntelin paljon 70-
luvun psykedeellistä rokkia ja doom 
metallia (esim. Coven ja Pentagram), 
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joka auttoi minua pääsemään mallistoni 
synkkään tunnelmaan. Tutustuin tätä 
kautta enemmän metalliin ja kiinnostuin 
siitä ensimmäistä kertaa. Kiinnitin 
enemmän huomiota kadulla kulkeviin 
ihmisiin, jotka pukeutuivat tyylin 
mukaisesti. Kiinnostuin bändipaidoista 
ja patch-takeista ja halusin tuoda ne 
mallistooni. Näin yhteyden 
moottoripyörävaatteissa ja patcheissa, 
joten halusin tehdä niistä oman versioni. 
Tein listan bändeistä, mitkä eniten 
kiinnostivat minua tätä mallistoa 
ajatellen ja tilasin niiden patch merkkejä, 
jotka kiinnitin takkiin ja paitaan. 

Olin kiinnostunut Alexandrian Wiccan 
rituaalikuvista, koska niissä ei peitelty 
mitään ja ne oltiin kuvattu taidokkaasti 
saamalla kuvaan ajan hengenllinen 
tunnelma. Olin niin vaikuttunut kuvista, 
että päätin valita kaksi parasta ja tein 

seulat niistä, mutta vain toinen niistä 
päätyi mallistooni. 

Tiesin alusta asti että haluan malliston 
väriksi mustan, joka symboloi henkilön 
tuskallista kipua rakastetun kuoleman 
jälkeen, viitaten suruajan 
vaatetukseen[8]. 

Jottei mallistoni hukkuisi mustaan, 
minun oli valittava rinnalle toinen väri. 
Punainen, joka kuvastaa voimakkuutta ja 
aggressiivisuutta. En kuitenkaan 
halunnut, että värit menisivät sekaisin, 
joten päätin, että mallistooni tulee vain 
kokonaan mustia ja kokonaan punaisia 
asukokonaisuuksia. Tällä tavoin ne 
korostavat omaa merkitystään 
mallistossa. 

3.3 
MATERIAALITEKNIIKAT 

Löysin Viron reissullani yhden kiiltävän 
mustan nahkavuodan, josta riitti 
materiaalia vain yhteen korsettiin. Olin 
ihastunut sen pintaan ja halusinkin 
kokeilla, onnistuisinko tuomaan sen 
muihinkin nahkoihin. Kun olin 
tekemässä materiaalikokeilua 
yhdistämällä nahkaa ja meshiä 
bondausharsolla huomasin, että saan 
kauniin kiillon nahkaan, kun 
bondauskangas tuli liikaa meshin alta. 
	 Nahkatuotteisssa käytin kyseistä 
tekniikkaa, sekä kirjoin meshiin vähän 
paksummalla langalla abstrakteja 
kuvioita ja yhdistin palaset nahkaan 
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bondausharsolla. Punaisissa versioissa 
lisänä oli langan kanssa pitsiä, muuten 
menetelmät olivat samat, kuin mustassa. 

Olin innostunut syksyn neulonta-
kurssilla neulomaan, ja olinkin aloittanut 
tekemään sillion mustaa neulepaitaa, 
johon olin tehnyt itse raportin 
kirjoneuleen säädöksillä. Tein sen 
alkuvuodesta loppuun ja halusin kehittää 
sitä vielä, joten päätin tehdä punaisen 
pitkän mekon. Valitsin villalangan jonka 
laitoin tuplana syöttimestä ja toiseksi 
valitsin ohuen polyesterilangan, jolla sain 
pinnasta reikäisen ja läpikuultavan. 
Virheet eivät olleet huono juttu ja 
odotinkin että niitä tulisi. Vaikeinta oli 
päättää oikea punaisen sävy, tein monta 
kokeilua ja vaarana oli, että siitä tulisi 
liian oranssin tai liilan punainen. Löysin 
kuitenkin oikean sävyn ja seuraavana 
haasteena oli, että mekosta tuli liian 
lyhyt. Neuloin sen kuitenkin muotoon 
enkä ollut käyttänyt mitään kaavaa 

pohjana, vaan minulla oli vieressä 
tekemäni proto, josta otin välillä mittoja. 
Ketlauksen jälkeen höyrytin mekkoa, 
jotta saisin siitä pidemmän. Tämä 
onnistui jokseenkin, mutta helma tarvitsi 
silti jotain. Päätin lisätä siihen 
pitsinauhaa, johon yhdistin eri pitsistä 
paloja aplikoimalla. 

Toimiessani assistenttina ensimmäisenä 
vuotena pääsin tekemään smockingia, 
jota tehdään koneella, johon syötetään 
pitkä ohut kangas. Rullaamalla rataksia 
kangas rypyttyy. Jäljestä tulee todella 
herkkä ja kaunis, joten ihastuin 
tekniikkaan samantien ja halusin tehdä 
sitä omassa mallistossani. Suurimman 
osan olen kuitenkin tehnyt käsin enkä 
koneella, mikä on huomattavasti 
hitaampaa, mutta jälkikin on 
runsaampaa ja näyttävämpää. Tätä olen 
tehnyt mekkojen kauluksiin, hihoihin ja 
helman röyhelöihin. 
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Tein syksyllä devoré (polttopainanta) 
-kokeiluja vanhoille trikoopaloille mitä 
omistan. Minulla oli idea saada trikoo 
näyttämään ikään kuin pitsiltä. Tein 
viktoriaanisen ajan pitsistä raportin ja 
siitä seulan, jolla painoin kuvion. Yksi 
näyte onnistui haluamallani tavalla, 
mutta materiaalia ei ollut tarpeeksi 
yhteen paitaan. Päätin ottaa lisää 
trikoota ja yhdistellä näitä kahta erilaista 
toisiinsa tikkaamalla ne keskenään. 

Innostuttuani mesh-kankaasta lähdin 
työstämään omaa versiotani siitä, 
skaalaamalla sen suuremmaksi. Käytin 
siihen kengännauhan paksuista narua ja 
ompelin käsintikkauksin siihen noin 4cm 
välein tikin, joka takaisinpäin tullessa 
tulee tikkien puoleen väliin. 

Joustavaa mesh-kangasta työstin siten 
että laitoin sen suurempiin ja pienempiin 
palasiin, jotka myöhemmin kokosin 
yhteen isoin tikkauksin, jättäen 

langanpätkät pitkiksi. Osiin tuotteista 
applikoin myös pitsiä kiinni. 

4. TUOTTEET 

Aloitin lopullisten tuotteiden työstön 
maaliskuun alussa, koska tiesin että 
minulla tulee olemaan paljon tekemistä 
materiaalien kanssa. Tuntui, että minulla 
oli monta rautaa tulessa samanaikaisesti, 
vaikka koitin olla järjestelmällinen. 
Tajusin kuitenkin, että tämä on 
oppimisprosessi ja seuraavalla kerralla 
tiedän mitä tehdä toisin. Huomasin 
välillä, että aika ei ollut oikea tehdä 
jotain asiaa ja pelkäsinkin, että 
epäonnistuisin ja pilaan koko tuotteen. 
Annoin asian muhia pääni sisällä sillä 
aikaa, kun työstin muuta vaatetta ja 
ratkaisin ongelman.  Joskus olin jättänyt 
tuotteen liian pitkäksi aikaa ilman, että 
olin jatkanut sitä, enkä enää kunnolla 
muistanut mitä olin viimeksi ajatellut. 
Malliston tuotteet kuitenkin 
muokkautuivat koko prosessin aikana, 
johon minä olin varautunut ja tiesin, että 
kehittyisin siitä vaan eteenpäin. Halusin 
tehdä mahdollisimman laadukasta jälkeä 
ja mietin rakenteita todella pitkään, 
varsinkin nahkatuotteissa en voinut 
epäonnistua sen takia, koska jos jouduin 
purkamaan tikkiä, siitä jäi jälki.  

Malliston yleisilme on rähjäinen kaikkine 
roikkuvine lankoineen, mutta kuitenkin 
halusin, että kaikki yksityiskohdat ja 
rakenteet ovat hyvin siistejä ja harkittuja.  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4.1 TAKIT 

Suunnittelin takit niin, että siluetti ja 
rakenteet, vuoritusta lukuun ottamatta 
ovat lähellä oikeaa moottoripyörätakkia. 
Kaavan kopioin vanhasta biker-takista, 
jonka olin löytänyt kirpputorilta. Ostin 
kierrätettyjä nahkatakkeja, jotka purin 
palasiksi ja hyödynsin mustiin 
nahkatuotteisiin. Punainen nahka on 
poronnappaa jonka ostin Ahlskogilta. 
Yhdistin nahan pintaan myös meshiä, 
johon olin kirjaillut abstrakteja kuvioita 
ja niistä roikkui langanpätkiä. En 
peittänyt koko nahan pintaa meshillä 
vaan osittain ja laitoin myös osioita missä 
oli pelkästään meshiä, niimpä iho näkyi  

sen alta. Nahkaa ja meshiä oli 
rajoitetusti, joten minun piti miettiä 
erityisen tarkasti, miten asettelen palaset 
kaavoihin. Musta takki oli huomattavasti 
helpompi tehdä, koska nahka oli jo 
valmiiksi palasina. Toisin kun punainen 
nahka, joka oli vuotana, joten jouduin 
harkitsemaan kauemmin, miten leikkaan 
sen palasiksi. Sommittelin kaavan sisällä 
palaset kollaasin omaisesti toisiinsa ja 
yhdistin nahanpalaset bondauskankaalla 
ja käsintikkauksilla.	 Värin lisäksi takkeja 
erottaa se, että punaiseen takkiin on 
lisätty pitsin palasia ja mustaan patch-
merkkejä.  
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Halusin, että takit antavat voimakkaan 
vaikutelman, vaikka nahka ei ole 
paksumpaa ja kestävämpää mitä 
käytetään oikeissa 
moottoripyörävaatteissa. Olka- ja 
kyynerpaikat tein siten, että ompelin 
nahkaan tiheästi hiuslaskoksia, mikä teki 
materiaalista jäykän, eikä oikeita 
tukisuojuksia tarvittu tukemaan harteita 
ja kyynerpäitä. Lisäsin kohtiin myös 
summittain langanpätkiä, jotta takin 
miehusta ja olka- ja kyynerpaikat olisivat 
yhtenäiset.	  
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4.2 MEKOT JA HAMEET 

Mustissa mekoissa on viktoriaanisen ajan 
elementtejä. Raskaammassa mekossa on 
käytetty smocking-tekniikkaa pääntiellä, 
helman röyhelöissä ja hihoissa. Mekossa 
on tyylinomainen runsas helma ja korkea 
kaulus. Suurimmaksi osaksi mekko on 
kreppikangasta, joka viittaa suruajan 
käytettyyn 
materiaaliin. 
Miehusta on 
kokonaan suorasta 
palasesta, jonka 
käsin ompelin yhteen 
harteista ylöspäin 
joustavalla langalla. 
Helmassa on monta 
erikokoista kerrosta, 
mitkä ovat joko 
meshistä tai krepistä. 
Hihat on tehty 
kahdesta eri meshistä 
ja niihin on lisätty 
joustavalla langalla 
neljään eri kohtaan 
rypytystä, smocking 
tekniikalla. Lopuksi 
applikoin pitsin 
palasia, joista roikkui 
langanpätkiä. Mekko 
on yksi 
painavimmista 
tuotteistani ja siihen 
käytin noin 20m 
kangasta. 
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Toinen mekko on tehty kokonaan 
habotai-silkistä ja pitsinauhasta. 
Kauluksen ja rannekkeet  tein smocking-
koneella, jotta saisin ne herkemmän 
näköiseksi. Halusin, että tämä mekko 
olisi hillitympi, mutta silti vaikuttava 
runsaalla helmalla ja suurilla hihoilla. 
Tein helmaan erillisen osan, johon meni 
noin 14m kangasta ja pitsinauhaa, jonka 
rypytin helman mittaiseksi. Rannekkeissa 
on tarrakiristys, jonka kopioin 
nahkatakkien sivuilla olevista 
kiristysremmeistä.Viimeistelin mekon 

pussisaumoilla, jotta silkki ei lähtisi 
liestymään ja saisin siitä huollitellun 
näköisen.	 Tein myös mekkoon 
erilisen alushameen puuvillasta, jotta se 
antaisi helmalle tukea. 
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Punaisen neulemekon tein itse 
käsikoneella koulussa. Olin hieman 
epävarma siitä, koska se oli 
odotettua lyhyempi, joten annoin 
sen hautua muutaman kuukauden. 
Kun muut malliston tuotteet 
alkoivat olla koossa ja näin 
kokonaiskuvan tiesin miten voin 
muokata sitä. Minulla oli vielä 
jäljellä punaisia pitsin palasia, joita 
olin laittanut takkiin, joten käytin 
niitä hyväkseni. Asettelin palaset 
helmaan epäsymmetrisesti 
käyttäen samalla samaa pitsiä 
mistä tein alushameen mekolle. 
Kiinnitin palaset aplikoimalla 
jättäen taas langanpätkiä 
roikkumaan.	Koska neulemekko 
oli niin läpikuultava tein myös 
alushameen, jonka rakensin 
pitsinauhasta. Leikkasin nauhan 
piparkakkureunat pois ja aplikoin 
pitsin toisiinsa kiinni, tällöin sain 
yhtenäisen kankaan. 

4.3 PAIDAT 

Mustan pitkähihaisen paidan tein 
trikoosta ja hihat läpikuultavasta silkistä. 
Käytin miehustassa painamaani devoré 
trikoota. Jotta sain paidasta oikean 
kokoisen, yhdistin aplikoimalla saman 
paksuista trikoota siihen. Käytin 
paksumpaa lankaa ja tein isoja tikkauksia 

jättämällä pitkiä langanpätkiä. Hihat 
tein pyöriöstä ja ranteesta smocking 
tekniikalla joustavalla langalla. Kiinnitin 
hihan vain hartioista jättämällä 
kainalokohdan auki. Tein 
noitarituaalikuvasta seulan ja painoin 
sen puuvillapohjalle painopastalla. 
Tämän jälkeen kiinnitin sen paitaan 
isoin tikkauksin, kuten kaksi tilaamaani 
muuta patch merkkiä. 
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Tein kaksi verkkopaitaa kangännauhan 
paksuisesta narusta. Kiinnitin paidan 
kaavan pöytään ja lähdin työstämään 
verkkoa suoraan siihen. Etu- ja 
takakappaleet ovat tehty kahdesta 
narunpätkästä. Pistot tein noin 4cm 
päästä toisistaan ja jätin langanpätkät 
pidemmiksi. Verkon tekemiseen meni 
todella paljon aikaa, jo pelkästään 
punaiseen paitaan meni noin 35 tuntia. 
Onnkeksi sain apua ystäviltäni näitten 
toteuttamisessa.  
Mustasta verkkopaidasta piti alunperin 
tulla hame, mutta vasta kun 1/4 
hameesta oli tehty huomasin, että aika ei 
tule riittämään loppuihin palasiin. 
Tämäntakia päädyin siihen 
lopputulokseen, että hameesta tuleekin 
paita. Olin päätökseen tyytyväinen ja 
tuote sopi paremmin mallistooni, kuin 
hame. Paita on edestä lyhyempi kuin 
takaa ja punainen versio on vielä 
lyhyempi, mutta kaikkialta 
samanmittainen. 

 

KANDIDAATIN OPINNÄYTE "30



4.4 HOUSUT 

Nahkahousut tein samoilla kaavoilla, 
paitsi punaisissa suoristin lahkeita ja 
mustiin lisäsin polvisuojat. Materiaalit 
tein periaatteessa samoilla tekniikoilla, 
kuin nahkatakeissa, mutta ilman patch 
merkkejä. Housujen etukappaleiden 
sivuille tein noin 7cm leveän ja polviin 
asti ulottuvan osion hiuslaskoksista. 
Myös polvien yläpuolella tein palaset 
samaa tekniikkaa käyttäen. 

Chapshousut tein mustien 
nahkahousujen kaavalla muokaten 
vyötäröä ja poistaen haaran.  

Materiaalina käytin yhdistelemällä 
nahan palasia, meshiä ja pitsiä. Kiinnitin 
palaset yhteen bondaamalla ja 
tikkaamalla jättäen pitkiä lanjanpätkiä. 
Polvien yläpuolella on osio missä on 
hiuslaskoksia. Housut kiinnitetään vyöllä, 
mikä menee vyötärökaitaleen lävitse. 
Liitin tähän myös laahuksen, mikä on 
tehty trikoosta, pitsistä, meshistä ja 
silkistä. Pohjakangas on trikoota, joka on 
ylhäältä rypytetty joustavalla langalla 
smoking tekniikkaa käyttäen. Ompelin 
ylös sisäpuolelle nahkapalan, jossa on 
vyölenkit, joten pystyin kiinnittäämään 
tämän chapseihin. Lisäsin laahukseen 
röyhelöitä, jotka olivat korkeudeltaan ja 
materiaaleiltaan erinlaisia. 
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Chapsien alle tein meshistä legginssit. 
Leikkasin kankaan paloihin ja tein 
kollaasitekniikalla uuden pinnan, 
yhdistelemällä palaset paksummalla 
langalla tikaten ja aplikoimalla pitsiä. 
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4.5 KORSETIT 

Halusin tuoda korsetin jollain tapaa 
mallistooni. Kaikkien protokokeilujen 
jälkeen meinasin jo luovuttaa, koska ne 
näyttivät liian historiallisilta, eivätkä 
sopineet muiden tuotteiden kanssa. 
Minun piti löytää modernimpi ratkaisu 
ja päädyin lopulta kokeilemaan 
nahkatakista leikattua osaa mikä on 
leikattu kainaloista. Olin tyytyväinen 
lopputulokseen ja siihen, että sain 
yhdistettyä molemmat teemat. 

Molemmat korsetit tein samalla kaavalla, 
jonka muokkasin nahkatakin kaavasta. 
Materiaalimuokkaukset ovat samat kuin 
takeissa, paitsi mustan nahan ostin 
uutena vuotana ja se on kiiltävämpää ja 
paksumpaa. Korsettia ei kiinnitetä 
vetoketjulla, vaan se kiedotaan kehon 
ympäri ja kiristetään vyöllä. 
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5. YHTEENVETO 

Tavoitteeni oli oppia ymmärtämään 
taustatutkimuksen tärkeys suunnittelussa 
sekä perustelemaan tekemäni valinnat. 
Halusin tehdä oman näköisen malliston 
ja tuoda myös sen tunnelman selväksi 
myös katsojalle.  
Opin prosessin aikana hahmottamaan 
työvaiheet sekä sen, kuinka paljon aikaa 
ja panostusta ne vaativat. Ymmärsin, 
kuinka tärkeää on olla kärsivällinen ja 
hyväksyä se, että ideoita pitää karsia, 
vaikka niiden kanssa olisi työskennellyt 
kauan aikaa. Vaikka ajatus karsimisesta 
tuntuikin raskaalta, se kuitenkin helpotti 
myöhemmin malliston edetessä ja 
parempien ideoiden myötä. Työskentelin 
haastavien materiaalien kanssa, mikä 
opetti minua huolellisuuteen ja 
tekemään asiat rauhassa. 

Oma työskentelytapani on hyvin 
rauhallinen ja pyrin välttämään turhasta 
panikointia. Viime miestenmalliston teko 
oli mukavaa ja rentoa, vaikka viimeisillä 
viikoilla tulikin todella kova kiire ja 
jouduimme viettämään monia öitä 
koulussa. Minulla oli kuitenkin 
epävarmuuksia suoriutumisestani, sillä 
jouduin tekemään kaiken yksin. Päätin 
aloittaa kaiken hyvissä ajoin, jotta en 
joutuisi samaan tilanteeseen kuin viime 
vuonna, sillä tällä kertaa työskentelin 
yksin. Tietenkin minulla oli ystäviä 
auttamassa, mutta en voinut kokonaan 
turvautua heihin. 

Projektin alussa työskentelin ainoastaan 
kotona. Minulla oli kaikki mitä tarvitsin 
sillä hetkellä ja koin, että saan paremmin 
tuotettua ideoita, kun ketään ei ole 
häiritsemässä. Kuitenkin välikritiikin 
jälkeen siirryin koululle, jotta saisin 
näytettyä ideoitani ja saamaan 
palautetta, että voisin reagoida 
nopeammin. Pienistäkin ongelmista ja 
vastoinkäymisistä puhuminen 
luokkatovereiden kanssa auttoi minua 
pääsemään eteenpäin ja sain heiltä 
merkittävää vertaistukea. 

Minulla oli jaksoja, joissa työskentelin 
taukoamatta ollen koululla aamusta 
iltaan joka päivä. Sitten oli taas vaiheita, 
jolloin ei huvittanut tehdä mitään. 
Halusin keskittyä täysillä mallistooni ja 
huomasin olevani eristäynyt kaikesta 
muusta. Myöhemmin asiaa miettiessäni 
huomasin tehneeni kausittain liikaa töitä, 
ja minun olisi välillä pitänyt pitää 
enemmän taukoja mallistostani.  Lopulta 
sain mallistoni kokonaan valmiiksi ennen 
määräaikaa, mutta se edellytti töiden 
tekemistä kellon ympäri sitä edeltävän 
viikon. 

Olen tyytyväinen mallistooni ja siihen, 
miten sain aiheeni näyttämään hyvältä 
yhdessä. Onnistuin asettamissani 
tavotteissa ja uskon, että tulevissa 
projekteissa pystyn hyödyntämään 
oppimaani. 
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KUVAT 

s.4 Witches Coven, South London, 
1963 by David Lewis-Hodgson 

s.6 Krist Mort 
s.7 Witches Coven, South London,       

1963 by David Lewis-Hodgson 
s.9 Edward Linley Sambourne  
s.11 Vintage 70s Racing Suit 
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s.35-41 Kuvat Diana Luganski 
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