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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. Produktiivisessa osassa toteutin 
kymmenen asukokonaisuuden vaatemalliston. Kirjallisessa osiossa pohdin vahvuuksia ja heikkouk-
siani suunnittelijana ja käsittelen prosessiani aihealueittain. 
 
Malliston lähtökohtina toimii kollaasitaiteilija Pascal Marlinin teokset ja chav-stereotypia. Chav on 
yleinen käsite Iso-Britanniassa, ja se tarkoittaa huonosti käyttäytyvää, väkivaltaista, mautonta ja 
oppimatonta työläisperheestä olevaa nuorta, joka pukeutuu merkkivaatteisiin, lenkkareihin ja ko-
ruihin eli blingiin. Kiinnostuin chav-tyylistä alunperin kun löysin vice.comin artikkelin, joka käsit-
teli homomiesten seksuaalista urheiluvaatefetissiä. Toimittaja Aleks Eror kirjoittaa, että artikkelia 
tehdessään hän huomasi ”todellisen miehekkyyden” ja heteronormatiivisen mieskuvan olevan usein 
esiin noussut teema fetissin kehittymisessä. Vaatteet liitetään niitä käyttävän ihmisen ominaisuuk-
siin kuten maskuliinisuuteen ja sitä kautta vaatteisiin muodostuu fetissi. 
 
Chav-alakulttuurissa mies koetaan voimakkaana, väkivaltaisena ja häpeilemättömänä alfauroksena. 
Myös homokulttuurissa esiintyy paljon ”heteromaisten” miesten ihannointia, kun taas ”homomai-
sina” pidettyihin miehiin liitetään feminiinisyys huonona piirteenä. Mallistossani teen pilaa hete-
ronormatiivisesta maskuliinisuutta tihkuvasta ja homokulttuurin seksuaalisesti fetisoimasta alfa-
miehestä. Käsittelen monia asioita elämässäni huumorin keinoin. Satiiri ja ironia ovat minulle tyy-
pillisiä työkaluja malliston ja konseptin suunnittelussa. Vaikeita ja mielipiteitä jakavia aiheita on 
helpompi käsitellä, kun löytää humoristisen kontekstin. Huumorin kautta ihmiset pystyvät kyseen-
alaistamaan omaa arvomaailmaansa helpommin. 
 
Malliston materiaalit ovat pääsääntöisesti käsintehtyjä neuleita tai virkkattuja materiaaleja. Lisäksi 
mallistossa on käytetty urheilumateriaaleja ja teollisesti jacquard-tekniikalla toteutettuja neuleita ja 
digiprinttejä. 
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1. Johdanto

Opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. Produktiivisessa osassa toteutin 
kymmenen asukokonaisuuden vaatemalliston. Kirjallisessa osiossa pohdin vahvuuksia ja heik-
kouksiani suunnittelijana ja käsittelen prosessiani aihealueittain. Inspiraatio ja taustatutkimus 
osiossa keskityn kertomaan motiiveistani valita kyseiset aiheet. Materiaaleista kerron enemmän 
teknisen toteutuksen kautta kuin myös luonnoksista ja protoista. Mallisto-osiossa käsittelen ongel-
mia malliston tekemisen taustalla ja toimintatapojani suunnittelijana.

 Aloitin opintoni Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vuonna 2015. 
Aikaisemmalta koulutukseltani olen kuva-artesaani ja graafinen suunnittelija. Päätin hakea muo-
dille, sillä se on ollut minulle pienestä pitäen tärkeä keino eskapismiin. Graafinen suunnittelu on 
lähtökohtaisesti asiakaslähtöistä ja suurelta osalta luovuus on ongelmanratkaisua olemassaolevin 
esteettisin keinoin. Muodissa koen voivani aloittaa puhtaalta pöydältä ja tehdä melkein mitä vaan. 
Suunnittelen lähtökohtaisesti vaatteita itselleni, sillä uskon, että kokemukseni ja arvomaailmani 
suunnittelijana on nykypäivänä melko samaistuttava monille. 

 ”Muoti on fantasiaa” on yleinen käsitys muodista. Ajattelin ennen opintojani, että fan-
tasia-osuus on vain naistenvaatteita varten. Naistenvaatteet saavat olla niin yliampuvia ja övereitä, 
mutta miestenvaatteilla on tietty pohja ja niihin liitetään tarkat pukeutumissäännöt. Toisen vuoden 
aikana tehty miestenvaatemallisto muutti paljon ajatuksiani miestenmuodista. Sen ei tarvinnut olla 
niin kaavoihin kangistunutta ja väritöntä. Oli äärimmäisen vapauttavaa tehdä jotain tavallisuu-
desta poikkeavaa. En ole koskaan kokenut olevani erityisen miehekäs nykyisten sukupuoliroolien 
valossa. Sukupuoleni on lähinnä ollut aina tekosyy siihen miksen voi tehdä asioita tavalla, jolla 
haluaisin tehdä ne. Minulle on monesti sanottu, että mies ei voi näyttää joulukuuselta, joten päätin 
tehdä malliston käyttäen joulukuusen koristeluun liitettäviä tinsel-lankoja ja muuta blingiä. Ha-
lusin luoda uudenlaisen mieskuvan, joka ei ole niin luotaantyöntävä kuin vallalla oleva väritön 
heteronormatiiviseen sukupuolirooliin perustuva. Opin nauttimaan vaatteiden tekemisestä paljon, 
enemmän, kun keskityin vaatteellisen hifistelyn sijasta ajatuksiin vaatteen taustalla. 



2. Inspiraatio ja 
taustatutkimus

Taustatutkimus eli research tarkoittaa visuaalisen konseptin luomista malliston pohjaksi ja pereh-
tymistä taustatutkimuksen aiheiden maailmaan. Taustatutkimus on suunnittelijan työkalu, joka 
auttaa pitämään konseptin kasassa malliston tekemisen aikana. 

 Minulle taustatutkimuksen tekeminen on erittäin impulsiivista ja teen sitä kokoajan tiedos-
tamatta. Löydän jatkuvasti uusia visuaalisesti mielenkiintoisia aiheita, joista voisi jatkokehittää 
mallistokonsepteja. Teen kuvakansioita, joihin kokoan minua kiinnostavaa kuvamateriaalia omak-
si ilokseni. Opintojeni aikana olen huomannut, että minulle luonnollinen tapa tehdä taustatutki-
musta on löytää aihe, jossa on selkeä vaatteellinen referenssi sekä aihe, johon pohjaan materiaalit 
ja värit. Pidän taustatutkimuksen suunnittelusta, sillä se antaa minulle mahdollisuuden pohtia 
maailmaa nykypäivänä ja sitä millainen se voisi olla. Käytännössä se tarkoittaa, että kehitän oman 
utopian malliston pohjaksi. Olen opintojeni aikana huomannut, että taustatutkimuksen tekeminen 
on yksi vahvuuksistani suunnittelijana.

 Taustatutkimusteni kokoamisessa koen parhaaksi kollaasitekniikan, sillä se auttaa minua 
näkemään aiheet yhdessä ja vahvistaa malliston ideologista sekä visuaalista maailmaa. Kollaa-
sien tekeminen konkretisoi researchin myös muille ihmisille esitettävään muotoon. Tehdessäni 
kollaaseja etsin muotoja ja asioita, jotka luovat ironisen ja leikittelevän tunnelman researchiin. 
Kammoksun sitä, että minut koettaisiin vakavana tosikkona itseni tai muiden silmissä, mutta en 
myöskään halua antaa itsestäni ajattelematonta kuvaa. Suunnitteluni on yleensä oikean balanssin 
löytämistä näiden asioiden välillä, sillä haluan ihmisten ymmärtävän, että huumorini pohjalla on 
myös kantaa ottava viesti.

 Aloitin visuaalisen taustatutkimuksen keräämisen opinnäytetyöhöni jo ensimmäisen vuo-
den lopussa. Tutkin useiden taiteilijoiden töitä Internetissä ja keräsin paljon kuvamateriaalia eri 
alakulttuureista ja bändeistä. Toisen vuoden aikana minulle alkoi selkeytyä, kuka olen suunnitte-
lijana ja mitä haluan sanoa mallistollani. Minulla oli jo toisen vuoden keväällä selkeä ajatus siitä, 
minkälaisen malliston haluan tehdä ja aloin käydä läpi aiemmin Internetistä löytämiäni aiheita ja 
karsimaan sellaisia, jotka eivät sopineet konseptiini. Karsinnan kautta päädyin valitsemaan kol-
laasitaiteilija Pascal Marlinin, koska hänen teoksensa herättivät minussa kummastusta, pelkoa ja 
lapsenmielistä iloa.  Toinen visuaalinen referenssini on chav-alakulttuuri. Chaveille tyypillistä on 
urheilullinen vaatetus ja välinpitämätön asenne.



2.1 Chav-alakulttuuri

Chav on yleinen käsite Iso-Britanniassa, ja se tarkoittaa huonosti käyttäytyvää, väkivaltaista, mau-
tonta ja oppimatonta työläisperheestä olevaa nuorta, joka pukeutuu merkkivaatteisiin, lenkkareihin 
ja koruihin eli blingiin. Sana chav saattaa juontaa juurensa romanikielestä, jossa sana chavi tar-
koittaa lasta. Vuonna 2002 termiä chav käytettiin ensimmäistä kertaa sanomalehdessä ja vuoteen 
2005 mennessä se oli muuttunut yleiseksi käsitteeksi arkikielessä. 
(Wikipedia, Chav)
 
 Chav-tyyliä on referoitu paljon nykypäivän muodissa. Vaatemerkit kuten Vetements, 
Balenciaga ja Gosha Rubchinskiy ovat tehneet paljon chav-tyylisiä stailauksia. Gosha Rubchin-
skiyn kevään 2018 mallisto sisälsi paljon Burberryn ikonista ruutukuosia, joka on myös lukuisien 
väärennettyjen tuotteiden takia yksi tunnusomainen piirre chav-stereotypialle. Vaikka chav-tyyli 
on tyypillistä tämän hetken muodissa päätin ottaa sen aiheekseni, koska koen oman käsittelytapani 
olevan tarpeeksi erilainen vallalla olevaan muotisuuntaukseen aiheesta.
(Dazed, Vetements Borrows chav, emo and stoner style at Paris show)

 Kiinnostuin chav-tyylistä alunperin kun löysin vice.comin artikkelin, joka käsitteli homo-
miesten seksuaalista urheiluvaatefetissiä. Artikkelin kuvissa olleet ihmiset muistuttavat chav-ste-
reotypiaa. He käyttävät itsestään nimitystä ”scally lads”, joka on erityisesti Liverpoolin ja sen 
lähialueiden synonyymi sanalle chav. Toimittaja Aleks Eror kirjoittaa, että artikkelia tehdessään 
hän huomasi ”todellisen miehekkyyden” ja heteronormatiivisen mieskuvan olevan usein esiin 
noussut teema fetissin kehittymisessä. Vaatteet liitetään niitä käyttävän ihmisen ominaisuuksiin 
kuten maskuliinisuuteen ja sitä kautta vaatteisiin muodostuu fetissi. Kiinnostuin tästä aiheesta 
ja aloin kokoamaan kuvamateriaalia chaveista ympäri Internetiä. En löytänyt aihetta käsitteleviä  
kuvallisia kirjoja, sillä chav on aika tuore käsite.
(Vice, Scally Lads)

 Chavien elämäntyylissä minua kiehtoi tietynlainen piittaamattomuus ja päälle liimatulta 
vaikuttava törkeä itsevarmuus, joka näkyy research-kuvistani puuskassa ja housuissa olevien kä-
sien määrästä. Löytämäni kuvat olivat rehellisiä, roskaisia ja mauttomia. Vaatteellisesti chaveissa 
kiinnosti siluetti, jossa mikään vaatekappale ei ole tehty istuvaksi. Housut ovat pussimaiset ja ne 
on tungettu urheilusukkien sisään.Yleiseen habitukseen kuuluvat korut ja urheilulliset ja rennot 
vapaa-ajan vaatteet kuten tuulihousut, verkkarit, t-paidat, hupparit ja kuluneet lenkkarit. Halusin 
vaatereferenssin, jossa on kaavallisesti yksinkertaisia vaatteita, jotta voin keskittyä tekemään ma-
teriaaleja, sillä koen innovatiivisten materiaalien olevan vahvuuteni suunnittelijana. Etsin taus-
tatutkimukseen kuvia myös Christian Audigierin Ed Hardy -merkin vaatteista. Mielestäni niissä 
kulminoitui chav-stereotypialle tyypilliset piirteet. Yksityiskohtakuvat Ed Hardyn strassivaatteista 
tuovat researchissa enemmän painoarvoa chavien blingiin pukeutumiseen.

 En ole ikinä kokenut sopivani sosiaalisesti perinteiseen heteronormatiiviseen miehen 
rooliin ja olen joutunut kärsimään siitä usein. Tuntui hyvältä valita tutkimusaiheeksi alakulttuuri, 
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2.2 Pascal Marlin
Pascal Marlin on ranskalainen nykytaiteilija, joka yhdistelee teoksissaan erilaisia materiaaleja 
kuten kangasta, magneettikuvia, röntgenkuvia, akryylimaalia ja lehtileikkeitä. Marlinin töissä on 
paljon vaikutteita Baconilta, Klimtiltä ja Picassolta. Hänen kollaaseissaan esiintyy turmeltuja hah-
moja ja kubistisia vaikutteita, sillä teosten tilat ja hahmot ovat erilaisista materiaaleista koottuja 
ja abstrahoituja. Marlinin teokset saavat pohtimaan rumuuden ja kauneuden käsitystä, sillä rumat 
asiat on esitetty niissä kauniilla tavalla. Hänestä ei löydy haastatteluja, joissa hän omin sanoin 
kertoisi töidensä taustasta. Edellä mainitusta syystä keskityn hänen teoksiinsa visuaalisina refe-
rensseinä. 

 Löysin Pascal Marlinin töitä alunperin Saatchi Galleryn Internet-sivuilta etsiessäni aiheita 
toisen vuoden mallistoa varten, Marlinin teokset tuntuivat silloin väärältä valinnalta.Kesällä 2017 
ennen kandivuoden alkua palasin Marlinin teoksiin. Halusin kandidaatin opinnäytetyömalliston 
aiheeksi kollaasitaiteilijan. Valtaosa tuntemistani kollaasitaiteilijoiden teoksista on värillisesti 
murrettuja ja ankeita omaan estetiikkaani sopiviksi, mutta Marlinin teokset olivat täynnä kirkkaita 
värejä, mielenkiintoisia muotoja ja motiiveita jotka puhuttelivat minua.

jossa perinteiset sukupuoliroolit ovat vahvasti esillä. Chav-alakulttuurissa mies koetaan voimak-
kaana, väkivaltaisena ja häpeilemättömänä alfauroksena. Myös homokulttuurissa esiintyy paljon 
”heteromaisten” miesten ihannointia, kun taas ”homomaisina” pidettyihin miehiin liitetään fe-
miniinisyys huonona piirteenä. Mallistossani teen pilaa heteronormatiivisesta maskuliinisuutta 
tihkuvasta ja homokulttuurin seksuaalisesti fetisoimasta alfamiehestä. Käsittelen monia asioita 
elämässäni huumorin keinoin. Satiiri ja ironia ovat minulle tyypillisiä työkaluja malliston ja 
konseptin suunnittelussa. Vaikeita ja mielipiteitä jakavia aiheita on helpompi käsitellä, kun löytää 
humoristisen kontekstin. Huumorin kautta ihmiset pystyvät kyseenalaistamaan omaa arvomaail-
maansa helpommin.

 Terminä chav on kyseenalainen, koska se saattaa naurunalaiseksi huonosti koulutetut ja 
köyhät työläiset. Isossa- Britanniassa käytetystä termistä tekee erityisen ironisen se, että maassa 
kouluttautuminen on kallista monilla aloilla lukukausimaksujen takia. Muoti on ala, jossa kaupal-
lisuus perustuu rikkaan eliitin ajatukseen luksuksesta tai hauskanpidosta. En halua töilläni tehdä 
pilkkaa kenenkään sosioekonomisesta asemasta. Muodin kritiikissä on esillä tapauksia, joissa luk-
susvaatteiden lähtökohtana on ollut aiheita, jotka voi tulkita sosioekonomisen aseman pilkkana. 

 Yksi tuoreimmista kohuista on muotisuunnittelija Jeremy Scottin suunnittelema syksyn 
2014 vaatemallisto Moschino-merkille. Malliston teemana on Mc Donald’s -ravintolat. Monet 
ihmiset suuttuivat siitä, että Scott oli tehnyt luksusta, joka perustui huonolla palkalla työskenetel-
vien ihmisten työpukeutumiseen. Tästä syystä haluan mallistossani korostaa referenssini lähtökoh-
tana chav-stereotypialle tyypillistä heteronormatiivista alfaurosta. 



 Marlinin teoksista päällimmäiseksi tunteeksi jää hämmennys, sillä ne ovat visuaalisesti 
ristiriidassa. Teoksissa on iloiset ja kirkkaat värit, mutta kaikki hahmot ovat ihmismäisiä lihakim-
paleita. Osassa teoksista on yhdistelty kehoa ja röntgenkuvia niin, että näyttää siltä kuin hahmojen 
sisään pystyisi katsomaan. Töissä minua kiinnostaa erityisesti niiden kontrastisuus, joka ilmenee 
poptaiteessakin tyypillisenä pidettyjen kirkkaiden värien ja raa’asti turmeltujen hahmojen välille. 
Kollaasimainen työskentely luo useita osittain päällekäisiä pintoja erilaisilla tekstuureilla ja tun-
nuilla .
 (Singulart, Pascal Marlin)

 Marlinin teoksia käytän pääasiassa referenssinä malliston materiaalien ja värien valinnas-
sa. Kiinnostuin jo projektin alkuvaiheessa toteuttamaan materiaaleja kollaasin omaisesti yhdistäen 
erilaisia lankamateriaaleja tai kankaita, strasseja ja lankaa toisiinsa. Halusin myös ottaa huomioon 
Marlinin kollaaseille tyypillisen erilaisten materiaalien kerrostamisen ja kerrosten erilaiset mate-
riaalitunnut ja ulkonäön. Halusin tuoda mallistoon teoksissa toistuvana materiaalina olleen mag-
neettikuvan läpinäkyvyyttä niin, että materiaalit synnyttäisivät toistensa päälle varjoja korosta-
maan kolmiulotteisuutta.

 Pascal Marlinin värikkäät ja ennakkoluulottomasti toteutetut kollaasit toimivat hyvänä vas-
takohtana chav-stereotypian heteronormatiiviselle mieskuvalle, jossa mies saa toimia vain sosiaa-
listen miessukupuoleen liitettävien normien rajoissa. 
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3. Materiaalit

Researchin tekemisen jälkeen aloin miettimään materiaaleja vaatteiden sijasta. Minulle ei ole 
muodostunut vahvaa vaatesuunnittelijaidentiteettiä. Vaatteet ovat minulle vain pohja, jolle voin 
kasata suunnittelemani materiaalit. On hienoa, kun materiaalista muodostuu vaate sen tekoproses-
sin aikana, siksi suosin neuletta ja virkkausta.

 Aloitin materiaalien alustavan suunnittelun jo toisen vuoden tekstiilikursseilla samal-
la, kun kehitin omaa tekstiilisuunnittelijaidentiteettiäni. Ensimmäisellä neulekurssilla innostuin 
todella paljon neuleesta materiaalina. Olen aina halunnut oppia neulomaan kokonaisia vaatteita, 
mutta minulla ei ole aikaisemmin ollut tarpeeksi itsekuria istuutua alas ja opetella. Intensiivinen 
työskentely kursseilla tekstiilien parissa sai minut ymmärtämään, kuinka suuri rooli materiaalilla 
on vaatteessa. Kaavallista kikkailua ei tarvi, jos vaate on tehty hienosta materiaalista.

 Kesällä 2017 aloin työstämään materiaaleja mallistooni. Pidän siitä, että minulla on suun-
nitteluvaiheessa paljon aikaa irtautua työstäni. Tällä tavalla annan itselleni aikaa prosessoida te-
kemiäni sampleja ja kehittää niitä pidemmälle. Tavoitteenani on tehdä paljon käsin alusta loppuun 
tehtyjä tuotteita, sillä niihin kehittyy hyvin omalaatuinen suhde, jonka toivon välittyvän myös 
näytös-kontekstissa. Omalaatuisella suhteella tarkoitan, että langat ovat ainoa teollisesti tuotettu 
asia tuotteessa. Tiesin, että materiaalien virkkaaminen ja neulominen käsin vie paljon aikaa, joten 
minun oli aloitettava materiaalien toteuttaminen hyvin aikaisessa vaiheessa. 

 Kolmannen vuoden alussa olin vaate- ja tekstiilisuunnittelija Liisa Riskin pitämällä neu-
lesuunnittelun kurssilla, josta kerron tarkemmin luvussa 3.2 neulemateriaalit. Kurssin suorittami-
nen mahdollisti pääsyn tekstiilimallisto, prosessit ja viimeistykset -kurssille, jota olin odottanut 
ensimmäisestä vuodesta asti. Toimin ensimmäisenä vuonna Emilia Kuurilan assistenttina hänen 
kandidaatin opinnäytemallistossa. Kuurila oli suunnitellut valtaosan mallistonsa materiaaleista 
kyseisellä kurssilla. Erityisen suuren vaikutuksen minuun teki hänen kudottu jacquard-kangas ja 
runsas määrä eri painotekniikoita, kuten etsaus ja devoré eli polttopaino, joita halusin päästä itse-
kin kokeilemaan. 

Tekstiilimallisto-kurssin alussa minulle oli jo muodostunut aika selkeä kuva omasta mallistostani. 
Pääsin tekemään runsaasti uusia kudottuja, neulottuja ja painettuja materiaaleja. Runsaan materi-
aalimäärän takia kesältä ja aiemmalta neulekurssilta minun oli pakko aloittaa materiaalien editoin-
ti eli karsiminen hyväksi kokonaisuudeksi vaatemallistoa varten. Lopulta tekstiilimallisto-kurssin 
kankaista jäi lähes kaikki pois, sillä halusin mallistoni koostuvan teollisesti ja käsin toteutetuista 
neulotuista ja virkatuista tuotteista. Kurssilla sain kuitenkin paljon ajatuksia siitä miten voin sa-
man taustatutkimuksen avulla tehdä teollisesti tuotettavia versioista omista kankaistani.   
 
 Vuosikurssini kanssa työskenteleminen on kasvattanut valtavasti omaa osaamistani. Avoin 
ja auttavainen työskentelyilmapiiri ovat korostaneet vertaisoppimisen merkitystä. Opettajat ja stu-
diomestarit ovat myös olleet suuressa roolissa, sillä he ovat omalla toiminnallaan luoneet hyvän 
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ilmapiirin luovalle työskentelylle. Opetuksessa on keskitytty löytämään opiskelijan visuaaliset 
vahvuudet ja omaperäisyys tekstiilisuunnittelussa. Kritiikien ja henkilökohtaisten tapaamisten 
merkitys on korostunut tekstiilikursseilla, sillä opettajien kanssa on helppo käydä dialogia, jossa 
etsitään yhdessä ratkaisuja yksittäisten samplejen eli tekstiilinäytteiden tai malliston ongelmiin. 

3.1 Virkatut materiaalit

Innostuin virkkaamisesta 2017 kesällä. Minulla oli suunnitelmissa tehdä muutama virkattu vaa-
te ja neuloa loput tuotteista Silver Reed -neulekoneilla. Kolmannen vuoden alussa sain kuulla, 
että Silver Reed koneista ollaan luopumassa, ja uusissa Dubied koneissa ei ole mahdollista tehdä 
kirjoneuleita eli kahden tai useamman langan kuvioneuleita. Otaniemessä olevalla CMS ADF 32 
W koneella kuvioneuleiden tekeminen ei olisi ongelma, mutta koneen pienen gaugen eli neulojen 
tiheyden takia paksujen lankojen käyttäminen ei olisi mahdollista. 

 Paksut langat tuovat neuleisiin käsintehdyn vaikutelman, jota en pystynyt tavoittamaan 
koneella neulomalla. Tämä osoittautui minulle suunnitteluprosessin alussa suureksi ongelmaksi, 
sillä minulla oli paljon pienen gaugen näytteitä Silver Reedillä tehtynä, Niitä en pystynyt hyödyn-
tämään enää mitenkään. Kokeilin neuloa käsin paksuilla langoilla, mutta se oli liian hidasta, joten 
päädyin virkkaamaan verkkomaisia materiaaleja. Suurin osa virkatuista verkoista oli tarpeeksi 
nopea tehdä, että usean tuotteen tekeminen samalla tekniikalla tuntui mahdolliselta ajankäytön 
suhteen.

 Aloin kehittelemään virkattuja materiaaleja hyödyntäen taustatutkimukseni kollaasitai-
teilija Pascal Marlinin töitä. Yhdistelin näöltään, väriltään ja tunnultaan erilaisia lankoja toisiinsa 
kollaasinomaisesti. Tekniikkani kehityttyä aloin liittämään enemmän uusia elementtejä toisiinsa 
virkkaamalla. Olin toisena vuonna löytänyt sattumalta häiden koristelussa käytettävän timanttisen 
verkkomateriaalin. Suuri oivallukseni oli, että voin leikata timanttiverkosta kirjaimia ja liittää ne 
johonkin materiaaliin. Myöhemmin tajusin, että timanttiverkosta tehtyjä kirjaimia pystyisi myös 
yhdistämään virkkaamalla. Halusin yhdistää chavien blingin ja funktionaalisen urheiluvaatetuk-
sen. Tästä syystä päädyin yhdistämään timanttiverkkokirjaimet virkkaamalla ne yhteen heijastin-
langalla. Kyseisestä materiaalista muodostui yksi malliston näyttävimmistä ja pitkätöisimmistä 
materiaaleista. 20 cm x 10 cm palan tekemiseen meni yhteensä noin 5-6 tuntia.

 Muita malliston virkattuja materiaaleja ovat timanttiverkosta leikattu teksti, jota ympyröi 
erilaisista materiaaleista virkatut vaaleanpunaiset, siniset, keltaiset ja punaiset värialueet. Kysei-
nen väriyhdistelmä ei ole minulle tyypillinen. Halusin ottaa sen mukaan sillä se toi mielenkiintoi-
sen kontrastin muuhun värimaailmaan, jota researchissani esiintyi. Lisäksi tein vielä materiaaleja, 
joissa yhdistin neljää lankaa toisiinsa virkkaamalla verkkoa. Yksi langoista oli pitkäkarvainen pör-
rölanka, joka teki materiaalista kolmiulotteisemman. Kehitin kyseistä verkkotekniikkaa eteenpäin 
vielä virkkaamalla ensin lankoja yhteen yhdistämättä niitä verkoksi. Sitten virkkasin pitkän pätkän 
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virkattua lankaa toisen kerran käsin yhdistäen sen verkoksi. Tuloksena oli tosi paksu ja pörröinen 
verkko.

3.2 Neulotut materiaalit

Kuten jo edellisessä kappaleessa mainitsin, minulla oli tarkoituksena tehdä paljon kirjoneuleita. 
Lukuvuoden alussa olin Vaate- ja tekstiilisuunnittelija Liisa Riskin neulesuunnittelukurssilla, jossa 
opettelimme tekemään muotoon neulottuja neuletuotteita ja toteutimme viiden neuleen neulemal-
liston. Kurssin aikana kiinnostuin tekemään neuleita käsin virkatuista lankakeristä todella paksuil-
la neulepuikoilla ja CMS ADF 32 W koneella jacquard eli kuvioneuleita. 

 Suurilla neulepuikoilla neulottu virkattu lanka muistutti todella paljon ryijyä eli ryijy-
solmuilla tehtyä seinävaatetta , sillä se oli muhkea, mutta pehmeä. Erilaisista langoista yhteen 
virkatut langat näyttivät neulepintana ryijytekniikassa tyypilliseltä nukkien yhdistämiseltä, joka 
saa aikaan elävämmän pinnan. Halusin tehdä edellä mainitusta materiaalista colour block eli vä-
rialue-neuleen. Sen toteuttamista varten opettelin intarsia-neulomista. Intarsia tarkoittaa sitä, että 
neuleen nurjalla puolella ei kulje toista lankaa vaan kaksi eri lankaa sitoutuvat kohdassa jossa ne 
vaihtuvat toisiinsa niin, että neuleeseen ei tule reikää vaikka lanka vaihtuu kesken rivin.

 Päätimme ohjaajani Tuomas Laitisen kanssa, että käsintehdyt materiaalit kaipaavat rin-
nalleen jotain teollisesti toteutettavaa. Olin päättänyt, etten halua tehdä opinnäytetyömallistoon 
painokankaita, sillä olin tehnyt niitä edellisen kevään miestenvaateprojektissa yhdessä Henna 
Lampisen ja Anni Salosen kanssa. Tiesin kuitenkin, että tarvitsen tekstuureihin perustuvien käsin-
tehtyjen pintojen lisäksi jotain graafista ja selkeä. Minulla oli jo tässä vaiheessa sampleja timantti-
verkkokirjaimista, joten päätin, että käyttäisin tekstiä myös kuosillisena elementtinä. 

 Tekstin käyttäminen visuaalisena elementtinä on minulle tuttua, sillä olen aikaisemmalta 
koulutukseltani graafinen suunnittelija. Lisäksi minua on jo pitkään kiinnostanut ajatus tehdä vaat-
teita, joissa lukee kaikkea irrelevanttia ja mautonta, sillä kaupat ovat täynnä tekstipaitoja, joissa ei 
ole mitään järkeä. Mietimme assistenttini Tuomas Ukkosen kanssa sanoja, jotka sopisivat pahasui-
sen maskuliinisuutta tihkuvan chav-äijän suuhun. Tein sanoja hyödyntäen erilaisia jacquard-neule 
tiedostoja, joista valitsin parhaat neulottavaksi CMS ADF 32 W neulekoneella, sillä sen tiivis 
neulatiheys luo neulokseen teollisen vaikutelman, jota hain takaa.

 Otaniemessä neuloessani tutkin monesti vanhoja neulesampleja ja löysin erään kiinnosta-
van näytteen, jossa oli käytetty links links neuletta. Links links tarkoittaa, että neuleessa vaihtelee 
nurjat ja oikeat silmukat. Sain tästä näytteestä idean toteuttaa neuleen, jossa on kaksi erilaista jac-
quardia vaaka raidoittain. Toinen jacquardeista on oikeata ja toinen nurjaa silmukkaa, näin niistä 
muodostuu kolmiulotteinen pinta ja kaksipuoleinen kangas. 
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3.3 Muut materiaalit

Muut materiaalit ovat sekalaisia materiaaleja, joita ei ole neulottu tai virkattu. Ne ovat materiaale-
ja, jotka ovat tulleet mukaan vasta projektin myöhemmässä vaiheessa. Näitä materiaaleja on muun 
muassa erilaiset asustemateriaalit ja muutama tekninen housukangas. 

 Jossain vaiheessa mallistoa suunnitellessa kävi selväksi, että olen tekemässä mallistoa, 
jossa ei voi ikinä olla liikaa tavaraa. Tuomas Laitinen mainitsi henkilökohtaisessa tapaamisessa, 
että ensimmäisen vuoden keväällä tekemäni laukun pitäisi tehdä paluu opinnäytetyössäni. Laukku 
on tehty tekonahasta, johon on ommeltu päälle hapsulankaa. Sattumalta minulla oli kaapissa jo 
Eurokankaan palalaarista löytämiäni vinyylipäällystettyjä kankaita, jotka sopivat mallistoni vä-
reihin. Ompelin niiden päälle sinistä ja joulukuusen koristetta muistuttavaa pinkkiä hapsulankaa. 
Tein myös yhden housukankaan samalla tekniikalla mustalle roskasäkkiä muistuttavalle tekniselle 
materiaalille pinkillä tinsel hapsulangalla. 
 
 Tilasin mallistoa varten digiprinttiä Print Unlimited nimiseltä yritykseltä, jonka printtaus-
palvelua olimme hyödyntäneet aiemmin toisen vuoden ryhmätyössä. Mallisto kaipasi kerroksia, 
joten päädyin tekemään painokuosin. Toteutin painokuosin käyttäen hyödyksi aiemmin tehtyä 
sanalistaa. Raportin tein koko kankaan leveydelle, sillä halusin säästää pienemmän raportin 
säätämiseen menevää aikaa. Tein kuosista kaksi värivaihtoehtoa, jotta mallistoon tulisi enemmän 
vaihtelevuutta.
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4. Luonnostelu ja protot

Vaatteellinen taustatutkimus toimii luonnostelun lähtökohtana. Researchini vaatteelliset lähtökoh-
dat olivat chaveille tyypilliset löysät ja ylisuuret tuulihousut, tuulitakit ja rennot paidat. Aluksi 
päätin keskittyä suunnittelemaan yksittäisiä tuotteita kokonaisten asujen sijasta, sillä minulle oli 
tärkeätä saada lopullisten tuotteiden tekeminen mahdollisimman varhain aluilleen. Vaatteellinen 
taustatutkimus ja suunnittelemieni materiaalien ominaisuudet rajoittivat paljon sitä, minkälaisia 
vaatteita minun oli kannattavaa suunnitella. Virkatut ja neulotut materiaalini toimivat parhaiten 
yksinkertaisissa vaatteissa, sillä materiaaleihin vetoketjujen ja nappejen kiinnittäminen ei olisi 
toimiva vaihtoehto.

 Sain ensimmäisessä tapaamisessa syksyllä ohjaajani Tuomas Laitisen luvan aloittaa teke-
mään lopullisia vaatteita. Virkatut ja neulotut paidat olivat sen verran yksinkertaisia toteuttaa kaa-
vallisesti, että pystyin ohittamaan protojen eli halvemmista materiaaleista tehtyjen sovitusvaattei-
den tekemisen. Aloitin lopullisten vaatteiden tekemisen jo syyskuun alussa, mutta jatkoin samalla 
suunnittelua. Koin, että valmiiden vaatteiden tekeminen samaan aikaan luonnostelun kanssa toimi 
hyvänä työskentelytapana itselleni, sillä opin vaatteita tehdessä paljon virkkauksesta ja neulomi-
sesta . Pystyin hyödyntämään oppimaani uusien luonnosten tekemisessä.

 Virkkaaminen kaavan mukaan tuntui välillä todella puuduttavalta, joten tein myös tuot-
teita, jotka virkkasin suoraan mallinuken päälle langoista, jotka olin virkannut jo kerran uudeksi 
paksummaksi langaksi. Intuitiivinen ja nopea muotoilu mallinukkejen päälle antoi minulle paljon 
energiaa tehdä myös aikaa vieviä suoraviivaisia tuotteita. Huomasin projektin aikana, että virkkaa-
minen ja neulominen antoi minulle paljon mahdollisuuksia työstää tuotteita paljon eteenpäin luon-
noksesta, jonka mukaan olin tuotetta valmistanut. Lopullisista käsityönä valmistetuista tuotteistani 
noin puolet olivat sellaisia, jotka olin tehnyt luonnoksen pohjalta ja loput olivat mallinuken päälle 
muotoilun tuloksia tai tuotteita joihin lisäsin myöhemmin kohtia, joita ei luonnoksissa ollut.

 Tein kaavaprotoja alaosista, alupaidasta ja takeista. Kaavoitus ei ole suurin vahvuuteni 
vaatesuunnittelussa, joten halusin varata kaavoitukseen paljon aikaa. Huonosti istuvien housujen-
kin tekeminen vei pidempään, kuin olin alunperin ajatellut. Kireät alupaidat ja alushortsit myös 
tuottivat omaa haastetta, sillä niiden lopullinen materiaali tulisi olemaan todella joustava uima-
pukumainen kangas. Ryhmätyömallistossa Lampisen ja Salosen kanssa olimme kaavoittaneet 
poolopaidan, mutta siitä vielä kierämpää versiota tehdessä piti kaavaa muokata useaan kertaan 
ennen kuin protossa oli tarpeeksi miinusväljyyttä. Mallistooni oli alunperin tarkoitus tulla takkeja. 
Välikritiikissä vieraillut muotijournalisti Lou Stoppard piti niitä turhana lisänä pitkätöisten neule-
tuotteiden päälle, joten päädyin karsimaan takit.
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5. Mallisto

Aloitettuani lopullisten tuotteiden tekemisen syyskuussa tavoitteenani oli saada näytökseen men-
nessä viisi lookia kasaan, sillä ajattelin tuotteiden tekemisen vievän niin paljon aikaa. Lookeihin 
menikin paljon aikaa, mutta tekiessä huomasi, että osa tuotteista oli todella hidas tehdä, mutta osa 
tuotteista oli yllättävän nopea toteuttaa verrattuna hitaimpiin. Helmikuuhun mennessä minulla oli 
jo kahdeksan lookia melkein kasassa. Täysi omistautuminen vaatteiden tekemiseen oli tuottanut 
paljon tulosta ja pystyin ottamaan rennommin. Malliston rungon valmistuminen aikaisessa vai-
heessa toi paljon mahdollisuuksia malliston viemiseksi pidemmälle. Tein paljon asusteita kuten 
laukkuja, lippalakkeja, laseja ja sain jopa yhteistyön GreenGo nimisen sukkayrityksen kanssa. 

 Lopullinen mallistoni sisältää 36 vaatetta, joiden lisäksi jokaisessa lookissa on aurinko-
lasit, cbit-sukat ja lippalakki. Muutamissa lookeissa on myös laukkuja tai laukku, huivi ja lippu. 
Malliston pääosassa on käsintehdyt neuletuotteet, joiden lisäksi mallisto sisältää jacquard neule-
housuja ja shortseja, digiprintattuja vartalonmyötäisiä ala- ja yläosia ja yhdet teknisestä kankaasta 
toteutetut housut.

 Toteutukseltaan haastavimmat vaatteet olivat timanttiverkkohousut ja paita. Housujen 
ja paidan tekeminen vei yhteensä noin kolme kuukautta. Erityisesti paidan kohdalla oli tärkeätä 
muistaa materiaalin venyvyys ja laskea missä kohtaa pitää kaventaa tai lisätä eli ottaa kirjaimia 
pois tai lisätä niitä, jotta vaatteen saa tehtyä muotoon. Ensimmäisten virkattujen ja muotoon 
neulottujen tuotteiden jälkeen malliston tekeminen helpottui paljon, koska tekiessä oppi melko 
nopeasti teknisen puolen. Kärsivällisyys oli tärkein osa mallistoni toteutusta.
 
Muutamassa vaatteessa yhdistin virkattuja ja neulottuja materiaaleja toisiinsa. Eri tekniikoiden ja 
lankojen yhdistäminen toi vaatteeseen kiinnostavia tekstuureja ja kohtia, jotka peittävät tai pal-
jastavat alupaidan kuosin. Tein osan vaatteista suoraan mallinuken päälle, koska silloin pystyin 
hyvin mallailemaan  mikä lanka sopisi mihinkin. Mallinuken päälle toteuttaminen toi tekemiseen 
myös spontaaniuden tuntua, jota siinä ei muuten ollut hirveästi. Käytin vaatteissa hyväksi myös 
pitkiä langanpäitä, jotka jätin roikkumaan. Roikkuvat langat toivat liikkeeseen eloa ja niistä pystyi 
käsitöitä tehnyt päättelemään, että kaikki langatkin olivat virkattu useasta langasta.

 Hain mallistolla International Talent Support kilpailuun, koska minulla oli aikaa kasata 
portfolio. En päässyt ITS semifinaaliin ja se jäi kaivelemaan mieltäni, mutta se sai minut miet-
timään projektia uudella tavalla. Siluetillisesti mallisto oli siihen mennessä aika homogeeninen, 
joten päätin suunnitella asuja, jotka olisivat massiivisempia. Olin virkannut verkkokasseja jalka-
palloille, joista sain ajatuksen toteuttaa asun, joka olisi pelkkiä verkkokasseja virkattuna yhteen. 
Myöhemmin päätin täyttää asun jalkapalloilla, sillä tavalla siluetista tuli vielä massiivisempi. 
Lisäksi naurettavalla tavalla funktionaalinen takki toimi hyvänä sosiaalisen median käytön herät-
telijänä. ITS lannistuksen jälkeen päätin hakea Mittelmoda muotikilpailuun, jonka finaaliin pääsin.

 Kilpailuhakujen jälkeen oli vielä kaksi kuukautta näytökseen. Päätin tehdä vielä yhden
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asun, sillä aikaa oli tarpeeksi ja olin tehnyt ylimääräisiä alaosia stailausta varten. Toteutin massii-
visen neuletakin pyöröneulelangasta ja itse virkkaamistani langoista. Takki valmistui suhteellisen 
nopeasti ongelmitta, sillä en neulonut takkia muotoon vaan tein paljon neliskanttisia paloja, jotka 
yhdistin toisiinsa virkkaamalla. Tästä syystä minulle jäi aikaa toteuttaa virkattu lipun ja jalkapal-
lohuivi. Huivi ja lippu yhdistivät jalkapallotakin muuhun mallistoon. Lippuun virkkasin myös 
viestin ”MEN XO BRO FUCK OFF DICK LIT” kommenttina nykypäivän naivistisiin slogan 
kannanottoihin muodissa. 

 Viikko ennen Näytös18 lineuppia olin saanut kaikki yhdeksän lookia valmiiksi ja hain 
tavaroitani koululta avaimeni putosivat hissin kuiluun. Oli jo niin myöhä, että kukaan ei saanut 
haettua niitä, joten minua odotti yllätys yökylä kaverilla tai yö koululla. Olen koko kandidaatin 
tutkinnon ajan kerskunut, että en ole valvonut yhtäkään yötä koulussa hommieni vuoksi. Kohta-
lo puuttui peliin. Yöllä syntyi minun kymmenes look; virkattu yksihihainen logopaita ja virkatut 
shortsit, jotka olin myös tehnyt stailausvaraksi.

 Lineup sovitus Lutz Huellen ja Tuomas Laitisen kanssa meni odotettua paremmin. Jännitin 
sovitusta pitkään, sillä mallistoni ei ole hirveän tyypillinen, koska siinä ei ollut mitään kaavallista 
selkeyttä. Materiaalit ja tekotavatkin ovat hieman tee se itse -henkiset. Pidän itse käsintehdyistä 
asioista mauttomuuteen asti, mutta se jakaa mielipiteitä. Lineupissa ei kuitenkaan mitään muuttu-
nut ja sain pitää kaikki kymmenen lookiani.



6. Yhteenveto

Malliston tekeminen on sisältänyt paljon turhautumista, uupumusta ja liian pitkiä työpäiviä. Työ-
moraalin kerääminen päivästä toiseen ilman välipäiviä oli välillä todella vaikeaa. Aikataulullisesti 
hankalan vuodesta teki erityisesti kaikki muut kurssit. Pääosin tekemisestä on kuitenkin jäänyt 
pinnalle onnistumisen ja itsensä ylittämisen tuntemukset. En olisi vuoden alussa uskonut, että 
saan toteutettua kymmenen asua pääosin käsin tehdyillä työläillä menetelmillä ilman aikaisempaa 
kokemusta virkkaamisesta ja neulomisesta.

 Näytös 18 oli uniikki mahdollisuus päästä esittelemään töitä muoti- ja kulttuurialan am-
mattilaisille ja muille vaikuttajille. Se toimi hyvänä motivaattorina malliston tekemiselle, sillä 
muodin alalla on suhteellisen vaikeata saada näkyvyyttä omalle työlleen. Ihmisten aito kummas-
tus ja kiinnostus mallistoani kohtaan Näytöksessä yllätti minut. Olen ollut koko vuoden tietoinen 
siitä, että mallistoni on hyvin runsas ja outo muodin kontekstissa. Monesti outoutta vieroksutaan, 
mutta tällä kertaa outoudesta muodostui paljon kysymyksiä ja keskustelua.

 Vuoden aikana olen oppinut paljon itsestäni suunnittelijana. Researchin tekeminen on aina 
ollut minun vahvuuteni ja tekeminen on vahvistunut entisestään tänä vuonna. Onnistuin tekemään 
malliston, joka hyödyntää researchini lähtökohtia ja kollaasimaista rakennetta kuin taustatutki-
museni. Olen todella materiaalilähtöinen suunnittelijana, nautin materiaalien toteuttamisesta itse 
käsin. Käsintehdyissä materiaaleissa ja vaatteissa on aivan omanlainen uniikkiuden tuntu, sillä 
toteuttaminen on niin hidasta ja lopputulos on omaleimainen. Koen onnistuneeni löytämään oikeat 
tekotavat itselleni suunnittelijana. Tiedostan myös asiat, joita minun on hyvä kehittää jatkossa 
kuten ompelutekniikkaa ja tietous erilaisten viimeistyksien ompelusta.
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Tuomas Laitinen
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Anna-Mari Leppisaari
Anna Leinonen
Tuomas Ukkonen
Reetta Myllymäki
Sari Kivioja
Stella Sironen
Paavo Kärki
Aki Nummela
Victoria Zolotukhina
Tex-Inno ry 
GreenGo Finland
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