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Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena oli eriväristen kangaspintojen luominen. Tutkin kuinka eriväristen

lankojen sekoittamisella koko neuloksen rakenteen laajuudelta voidaan aikaansaada erilaisia

väriyhdistelmiä ja syvyysvaikutelmia neulokseen.  Neulenäytteiden kautta tutkin värien

keskinäistä kommunikaatiota eli sitä millä tavalla värit vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat

rinnakkain. Tutkimuksen kautta halusin kehittää omaa ymmärrystäni kankaiden väreistä ja

luoda omanlaisia väriyhdistelmiä kankaaseen, joita mahdollisesti voisin hyödyntää tulevissa

projekteissa.

Toteutin tutkimuksen manuaalisilla neulontakoneilla. Suurin osa näytteistä on 2x1rib

rakennetta, jossa eriväriset langat sekoittuvat keskenään koko neuloksen rakenteen ajan.

Lankoina käytin ohuita puuvilla- sekä villalankoja. Ohuiden lankojen sekoittuessa keskenään

rakenteessa pääsin parhaaseen lopputulokseen värien tiheässä vuorottelussa. Osassa

näytteistä lähdin tutkimaan värein kommunikaatiota väriopin pohjalta. Valitsin neuloksiin

lankoja, jotka olivat joko toistensa harmonia värejä tai vastavärejä. Osassa näytteistä taas

halusin lähteä oman tunteen pohjalta ja tutkia minulle mieluisia väriyhdistelmiä.

Esimerkiksi keltainen väri ja sen kommunikaatio muiden värien kanssa on suuressa osassa

tutkimustani.

Tuloksena löysin itselleni uudenlaisia ja kiinnostavia väriyhdistelmiä kankaissa. Osassa

näytteistä kankaiden värit toimivat miellyttävästi yhdessä harmoniassa. Toisissa näytteissä

taas väriyhdistelmät ovat itselleni yllättäviä, mutta luovat kokonaisuuteen syvyyttä, jota en

olisi ilman tätä tutkimusta tuskin löytänyt. Tuloksena opin myös, että monivärinen kankaan

pinta tekee kankaasta runsaamman ja eläväisemmän näköisen. Monella eri värisellä langalla

luodun kankaan vaikutelma on kaunis ja syvä, sen yksityiskohtainen pinta miellyttää silmää

ja kangasta tekee mieli tarkastella pidempään.
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1. Johdanto

Tutkimukseni aiheena on neulottujen kankaiden värit. Aihetta lähdin tutkimaan ohuiden

eriväristen lankojen kautta. Langat  kulkevat koko neuloksen rakenteen läpi muodostaen

väriä vaihtelevan kankaan pinnan. Opinnoissani olen aiemmin päässyt jo perehtymään

kankaiden teko tekniikoihin ja materiaaleihin. Nyt mahdollisuuden tullen päätin syventää

osaamistani tekstiilien parissa ja lähteä  tutkimaan värien käyttöä ja käyttäytymistä

neulotuissa tekstiileissä.

Taidemaalauksessa olen kiinnostunut värien käytöstä ja kuinka värit kommunikoivat

toistensa kanssa. Tutkimuksessa yhdistyy värioppi sekä kankaiden tekninen osaaminen.

Aiheina tutkimuksessa minulle yhdistyy pitkä kiinnostuksen kohde värien käyttöön sekä

uudempi kiinnostus tekstiilinen teknisempään puoleen eli rakenteiden luomiseen.

Inspiraationi lähteä tutkimaan värien sekoittumista lankojen avulla sain pointillismi

maalaustyylistä. Pointillismissa maalauksen erilaiset väri alueet muodostuvat pienistä

erivärisistä pisteitä. Yksittäiset väripilkut luovat yhdessä isomman kokonaisuuden ja kaukaa

katsottuna kuva ja väri alkaa muodostumaan. Ihmisen silmä tunnistaa alueita värien

hahmottamisen mukaan ja päässämme alamme sekoittamaan värejä keskenään, vaikka

läheltä katsottuna värit ovat irrallaan toisistaa. Se miten miellämme värit suhteessa toisiinsa

on suurimmalta osaltaan evoluution aikaan saannosta. Värioppia tutkimalla voi ymmärtää

värien keskeisestä kommunikaatiosta ja siitä kuinka ihmisenä mielellämme värit.

Tutkimuksen lähteinä olen lukenut lisää värioppia ja käyttänyt löytämiäni tietoja osana

kokeiluja.

Hypoteesini on että, lanka&väri sekoituksilla kankaaseen saa syvyyttä ja värit alkavat

sekoittumaan tarkastellessa kankaita kauempaa. On tärkeää, langat ovat saman paksuisia,

jotta ne sekoittuvat tasaisesti eikä toisen langan väri dominoi toista (ellei tämä ole

tarkoituksellista). Uskon, että vastaväreillä tehdyt kankaat ovat väritykseltään runsaita ja

syviä. Oikeanlaisilla värisekoituksilla värit, joko korostavat toisiaan tai toimivat harmoniassa

luoden miellyttävät kokonaisuuden.

Tutkimuksen tulosten seurauksena minua kiinnostaisi lähteä kokeilemaan luomiani kankaita

isommilla pinnoilla tai yhdistelmänä muihin esimerkiksi yksivärisiin kankaisiin

sisustustekstiilien pinnoissa. Kankaani voisivat toimia hyvin yksityiskohtina eli pienempinä

elementteinä esimerkiksi vaatteissa tai sisustustekstiileissä. Väriyhdistelmä kankaiden efekti

on näyttävä eikä välttämättä istu jokaisen tyyliin. Itseäni kuitenkin kiinnostaa värein

harkittu ja tyylikäs käyttö osana isompia kokonaisuuksia.
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2. Menetelmät

Osa tiedosta, jota hyödynsin tutkimuksessa pohjautuu jo aiempaan osaamiseeni neulottujen

kankaiden parissa sekä manuaalisten neulontakoneiden käyttöön. Tutkimuksessani lähdin

kokeilemaan lankojen sekoittumista erilaisten neulos tekniikoiden avulla. Oikeanlaisen

neulosrakenteen etsiminen tutkimusta varten oli ensimmäinen vaihe. Jo aiempaan

osaamiseen pohjautuen lähdin kokeilemaan, kuinka langat sekoittuvat rr sekä

rib-rakenteissa. Jo kokeilujen alkuvaiheessa huomasin, että rr-rakenteella langat eivät

sekoittuneet toivotulla tavalla vaan muodostivat palkkimaisia kuvioita kankaan pintaan.

Halusin lähteä tavoittelemaan tulosta, jossa värin sekoittuvat tasaisemmin tai hallitummin

kankaassa. Kun olin tullut tulokseen, että rr rakenne ei toimi tutkimuksessani päätin kokeilla

rib-rakennetta. 2x1rib-rakenteella saa aikaan neulosta, jossa useampi lanka sekoittuu

tasaisesti pinnalla tai rakenne muodostaa raitoja eri värisillä valituilla langoilla. Tämä

rakenne antoi täydelliset puitteet tutkimukselleni ja päätin lähteä tutkimaan värien

toistumista neuloksessa rib-rakenteen kautta.

Neulosrakenteen piirros, 2x1Rib

Neulosrakenteen piirros, rr

Tutkimuksen värejä valitessa hyödynsin yleisen väriopin periaatteita sekä väriyhdistelmiä,

jotka kiinnostivat ja puhuttelivat minua itseäni. Halusin löytää väreille, juuri oikeanlaiset

yhdistelmät, jotta haluamiani efekti toimii maximaalisesti. Menetelmä oli valita värejä, jotka

ovat tavallaan ristiriidassa toistensa kanssa eli vastavärejä tai sitten värejä, jotka tukevat

toisiaan luomalla harmonisen yhdistelmän.  Coloriasto.net verkkoarkiston artikkelista

“Hieman uudenlaista värieteoriaa”,(kirj. insinööri R. H. 1927) sain inspiraatiota värien

valintaa. Artikkelissa perehdyttiin syvemmin siihen, kuinka värit kommunikoivat toistensa

kanssa ja mistä johtuu, että osa väreistä tuntuvat miellyttävemmiltä vierekkäin kuin toiset.

  Väriympyrä osana tutkimusta, esim. vastaväri koepaloissa.
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Tutkimuksen kannalta oli tärkeää myös kokeilla erilaisia neulos kireyksiä. Mitä kireämpää

neuloksen rakenne oli sitä tiheämmin lankojen vaihtelu ilmeni. Löysemmässä neuloksessa

eri värit on taas helpompi erottaa toisistaan. 2x1 rib-rakenteessa, jossa värivaihtelu ilmenee

raitoina oli neloksen tiukkuudella selkeä vaikutus lopputulokseen. Muuttujana

tutkimuksessa toimi myös lankojen paksuus sekä näytteessä käytettyjen lankojen määrä.

Langan paksuudella pystyin vaikuttamaan siihen kumpi väri näkyisi näytteessä enemmän.

Dominoivampaa väriä pystyi myös luomaan sekoittamalla yhteen usempaa samanväristä tai

saman sävyistä lankaa. Käyttämässäni neulontakoneessa halutut langat viritetään kahdesta

eri reiästä, jotka määrittävät sen miten lanka kulkee kankaan rakenteessa. Oli tärkeää

päättää kummasta reiästä langan sijoittaa. 2x1rib-rakenteessa toinen lanka tulee niin

sanotusti kankaan pinnalle ja toinen taas kankaan sisään, mutta molemmat langat näkyvät

kuitenkin, kun kangasta venytetään.

Parhaaksi valikoituneet lopputulokset neulottu ohuilla Nm 50/2 puuvilla- sekä villalangoilla.
kuva:Ella Siltavuori

Jokaista muuttujaa tutkimalla osana koko projektia aloin löytämään mieluista sekä

kiinnostavaa värien käyttäytymistä neuleessa. Oikeanlaisella rakenteella, lankojen

paksuudella sekä määrällä ja kireydellä värien vuorottelu toistui kauniisti ja värit pääsivät

oikeuksiinsa. Tutkimuksen aikana kuvasin näytteitä ja lankoja. Kuvien avulla pystyin aina

palaamaan aikaisempiin tuloksiin ja vertailla näytteitä keskenään. Osassa kokeista valitsin

tietyn perusvärin, jota käytin niin sanotusti pohjavärinä. Pohjavärin rinnalle kokeilin

erilaisia värejä ja niiden sävyjä. Kun usempi koepala oli valmis, pystyin vertaamaana niitä

vierekkäin ja huomata mikä koepaloista miellyttää eniten silmääni ja pohtimaan mistä tämä

johtuu.
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3. Tulokset

Koesarjojen tuloksena syntyi kolmen eri värin ympärillä pyörivää tutkimusta. Värit, jotka

valikoituivat vertailuun ovat vihreä, keltainen ja punainen. Huomasin tutkimusta tehdessä,

että olin keskittynyt paljon juuri näiden värein kommunikaatioon suhteessa muihin väreihin

ja niiden sävyihin. Eli nämä kolme väriä alkoivat tutkimuksessa toimia pohjaväreinä.

Käsittelen jokaista kolmea väriä erikseen ja esittelen tuloksia kuvien ja oman pohdinnan

kautta.

Keltaisella, vihreällä sekä punaisella värillä on kaikilla omat harmonia sekä vasta värinsä.

Tutkimuksessa löysin kiinnostavia yhdistelmiä jokaiseen näistä väreistä ja huomasin, että

tietty väri sopii vaikkapa keltaisen kanssa, mutta samainen väri ei näytäkään niin

miellyttävältä esimerkiksi punaisen kanssa. Kankaista muodostui kiinnostavia ja yllättäviä

kokonaisuuksia. Värien yhdisteleminen kankaassa oli erittäin kiinnostavaa ja sain huomata,

että on monen tekijän summa miten värit näyttäytyvät kankaassa. Värien oikeanlaisella

ilmentämisellä kankaissa voi herättää tunteita ja näitä tunne- sekä aistikokemuksia voi

yhdistää tuotteeseen, johon kangasta käytettäisiin.
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3.1 Vihreä

2.
Langat: beige100%CO, vihreä100%CO

3.
Langat: vihreä100%CO, beige100%CO

Vihreää väriä tutkiessa muuttujina toimivat neuleen rakenteen muutokset ja tätä kautta

vihreän värin erilainen näkyvyys kankaan pinnassa. Näytteissä 2. ja 3. tutkin värein

vaikutusta, kun värit sijoitetaan toisessa näytteessä toisin päin. Näytteissä käytetyt värit ovat

samat, mutta näytteissä ne on sijoitettu toisin päin. Dominoiva väri on, joko vihreä tai

vaalean beige. Vaikka värit ovat näytteissä samat, on vaikutelma aivan erilainen riippuen

siitä miten värit on kankaaseen sijoitettu.
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4.
Langat: vihreä100%WO, tumman100%WO

5.
Langat: vihreä100%WO, tummanruskea100%WO

Näytteissä 4. ja 5. tutkin vihreän värin näkyvyyttä kankaan pinnassa rakenteen kireyden

avulla. Kuvista voi huomata, miten löysemmässä rakenteessa vihreä tulee enemmän esiin

kohdista joissa kangasta ei ole venytetty. Tiukemmassa kankaassa taas värin näkyvyys

neutraalissa tilassa ei ole niin selkeä, mutta pienet vihreät vivahteet voi huomata ruskeiden

sävyjen seasta. Yhdistin vihreän värin kahteen erilaiseen ruskeaan vertailun vuoksi. Lämmin

ruskea sekä tummanruskea luovat kokonaisuudesta erilaisen ja toimivat eri tavalla vihreän

kanssa. Lämpimämmän ruskean kanssa vihreä tuntuu helposti lähestyttävältä ja

luonnolliselta. Näytteissä 5. tummempi ruskea nostaa vihreän enemmän näkyviin ja luo

räväkämmän vaikutelman
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3.2 Keltainen

1.
Langat: keltainenCO100%, harmaaWO100%

2.
Langat: keltainenCO100%, harmaaWO100%, ruskeaWO100%

9



3.
Langat: keltainenCO100%, harmaaWO100%, ruskeaWO100%

4.
Langat: keltainenCO100%, ruskea,WO100%

Näytteissä 1. 2. 3. ja 4. tutkin keltaisen, ruskean ja harmaan värin yhteyttä. Näyte 2. on tehty

harmaalla ja keltaisella, näytteet 1. ja 2. on tehty keltaisella ja ruskean sekä harmaan langan

sekoituksella. Näyte 4. on taas ainoastaan keltaisella ja ruskeilla langoilla. Näissä näytteissä

tutkin osaltaan sitä kuinka lankojen määrä toisessa värissä vaikuttaa kankaan pintaan.

Näytteessä 1. päällyslankaa eli harmaata lankaa on vähemmän suhteessa muihin näytteisiin.

Tämä saa aikaan sen, että keltainen väri pilkehtii harmaan välistä silloinkin, kun kangasta ei

venytetä. Kun lisäsin päällys lankojen määrää muissa näytteissä, voi huomata, että keltainen

ei juurikaan näy kankassa ennen venyttämistä. Kun kangasta venyttää, tulee kuitenkin alta

esiin selkeät ja väkirikkaat keltaiset raidat.
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5. 6.
Langat: keltainenCo100%, HarmaaWO100%, 5.LilaCO100%, 6.SininenVI70%PL30%

Näytteissä 5. ja 6. näemme rakenteellisia eroja eli eroja siinä miten langat kulkevat kankaan

pinnalla. Näillä näytteillä halusin myös tutkia keltaista sen harmoniavärin sinisen kanssa ja

näytteessä 5. violetin eli keltaisen vastavärin kanssa. Keltainen tulee esiin eri tavalla

kummassakin näytteessä, mutta on ole varma pidänkö kummastakaan näistä näytteistä

liiemmin. Keltainen on hienovarainen väri ja huomasin, että sen yhdistäminen muihin

väreihin on tarkkaa, sillä monet värit saattavat helposti viedä keltaiselta liikaa voimaa.

Näytteessä 7. voimme kuitenkin huomata miten erilailla keltainen pääsee oikeuksiinsa, kun

sininen on hiukan sammutetumpi väri verrattuna näytteeseen 6.

7.
Langat:keltainenCO100%,  sininenVI70%PL30%, harmaaWO100%

Näytteessä 7. halusin tutkia keltaisen ja sinisen toimivuutta yhdessä. Vertailu kohteena tälle

näytteelle toimii myös 3.3 osion punasininen näyte. Keltainen ja sinertävän harmaa toimivat

miellyttävästi yhdessä, kun taas punainen ja sininen voi tuntua hiukan haastavammalta

mieltää. Tämä voi toki olla myös omista mieltymyksistä kiinni. Tuloksena löysin itselleni

kuitenkin miellyttäviä väriyhdistelmiä ja ymmärsin mitkä väriyhdistelmät taas eivät miellytä

minua niin paljon.
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3.3 Punainen

1.
Langat: punainenWO100%, sininenVI70%PL30%, harmaaWO100%

2.
Langat: PunainenWO100%, vihreäWO100%
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3.
Langat:beige CO95% OF5%, punainen WO100%

Värinä punainen oli minulle vaikein tutkimuksen aiheista. Päätin kuitenkin lähteä

koittamaan millaisia kankaita pystyisin saamaan aikaan, väristä joka on aina ollut minulle

hankala. Punaisen rinnalle päätin valita tumman vihreän sekä tumman siniharmaan. Alussa

yhdistin punaista tummien värien kanssa, mutta lopuksi halusin vielä kokeilla miltä

punainen näyttää luonnonvaalean rinnalla. Tummemmissa näytteissä 1. ja 2. kankaan

tunnelma on synkkä ja jopa hiukan uhkaava. Punainen väri korostuu tummissa näytteissä

aivan eri tavalla kuin vaaleassa 3. näytteessä.  Näyte 3. saa punaisen näyttämään lempeältä ja

vaaleaan punaiseen taittavalta. Jokaisessa näytteessä käytetty punainen lanka on samaa,

mutta sen vaikutus muuttuu, kun se laitetaan eri värien rinnalle.

Näyte 2. on päälisinpuolin tummanvihreä (kuvassa väri heikko), joka on vastaväri punaiselle.

Näytteen värit korostavat toisiaan ja luovat syvän sekä erittäin tumman kokonaisuuden.

Punainen ei juurikaan näy kankaan pinnalla, mutta lähempää tarkastellessa voi huomata

miten se luo kontrastian vihreän pinnan taakse tehden kankaan väristä entistä runsaamman.

Kangasta venyttäessä punainen raita efekti tulee näkyviin ja muuttaa yllättävästi kankaan

olemusta.

3. näytteissä erivärisiä lankoja on sekoitettu kahdella eri tekniikalla. Toisessa näytteessä

langat sekoittuvat epämääräisesti koko rakenteen ajan, kun taas toisessa näytteessä värit

muodostuvat päällys- ja sisäpinnoiksi. Sisäpinta kuitenkin näkyy päälle päin, kun lankojen

paksuus tai määrä on valittu oikein. Pidän oikean puoleisesta näytteestä, sillä siinä värit

sekoittuvat tasaisemmin, mutta kuitenkin sekä punainen että luonnonvalkoinen näkyvät

näytteessä.
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4.Johtopäätökset

Johtopäätöksenä voin todeta, että monella eri värisellä langalla luodut kankaat ovat

eläväisiä, rikkaita ja syviä väritykseltään sekä kiinnostavia. Monien kokeilujen ja niiden

vertailemisen avulla löysin mieluisia ja omalla tavallaan kiinnostavia sekä erilaisia kankaita.

Tutkimuksen aikana huomasin, että lanka&väri sekoitusten luominen neulos rakenteissa

tasaisella vaihtelulla oli yllättävän haastavaa. Monissa rakenteissa sekoittumista ei pystynyt

hallitsemaan vaan kankaan pintaan alkoi muodostumaan epämääräisiä kuvioita eri väreillä.

Tämä ei ollut tällä kertaa toivottua, joten päätin toteuttaa näytteet 2x1 rib-rakenteella. Tässä

rakenteessa pystyin sekoittamaan lankoja tasaisesti ja hallitusti sekä luomaan hallittuja

raitoja eri väreillä. Tutkimuksen aikana päätinkin lähteä tutkimaan värien kommunikaatiota

myös raitojen kautta, sillä se tuntui itselleni kiinnostavalta.

Tutkimukseni tuotti uudenlaisia kankaita persoonallisilla väreillä. Jokainen kangas on

uniikki ja koostuu niin monesta itse päättämästä muuttujasta, joten en usko, että juuri

tällaisia kankaista on ennen nähty. Tuloksia voisi hyödyntää sisustus- tai

vaatetustekstiileissä. Itseäni kiinnostaisi lähteä toteuttamaan jotakin isompaa projektia tai

tuotetta, jossa voisin käyttää jotakin materiaalitutkimukseni kankaista. Erilaisia

väriyhdistelmiä tuntuu olevan loputtomiin, joten tutkittavaa myös tämän aiheen tiimoilta

kyllä riittää.
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5.Lähteet

https://amosrex.fi/online/etaisyys/

instagram : josefine_dyring_knit

https://henkinenmummo.com/category/itse-tehtya/

https://coloriasto.blogspot.com/2018/02/hieman-uudenaikaista-variteoriaa.html
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