
Huovutustekniikkasanasto 
Sanastossa on pyritty selkiyttämään huovutustekniikkoihin liittyviä termejä. Termit esitetään 
aakkosjärjestyksessä. Suomenkielisten termien lisäksi on esitetty vastaava englanninkielinen termi. 
Termejä seuraa määritelmä tai kuvaus. Termien määrittelyssä on käytetty hyväksi käsityökirjallisuutta, 
käsityölehtiä ja nettisivuja. 
Huovutus prosessina voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: huovutus- ja 
vanutusvaiheeseen. Huovutusvaiheessa villakuituja muokataan veden, 
saippuan ja hankaamisen avulla niin, että muodostuu tiivistä pintaa. 
Vanutusvaiheessa huovan muokkausta jatketaan voimakkaammin niin, 
huopa kutistuu jopa 30 %. Vanumista voidaan edesauttaa huuhtelemalla 
huopa vuorotellen kylmällä ja kuumalla vedellä. 

 

Esihuovutus, engl. pre-felting, half-felting 
Esihuovutus tarkoittaa sitä, että villaa on vain vähän huovutettu, ei 
vanutettu. Esihuovutetusta villalevystä voidaan leikata kuvioita, jotka 
huovutetaan kiinni huovuttamattomaan tai esihuovutettuun villalevyyn. 
Esihuovutetut kuviot voidaan tarvittaessa neulahuovuttaa 
esihuovutettuun villalevyyn, jolloin ne pysyvät paikoillaan varsinaisen 
huovutuksen aikana.  
Saatavilla on myös teollisesti valmistettua esihuopaa, joka on tasaiseksi 
levyksi neulattua villaa. 

 

Hierontatekniikka, engl. rubbing method 
Hierontatekniikassa märkää villaa huovutetaan käsillä hieroen. Apuna 
käytetään saippuaa, esimerkiksi mäntysuopaa. Hierontatekniikkaa 
pidetään perinteisenä pohjoismaisena työtapana. 

   

Huopapitsi, engl. lace felt 
Huopapitsi on venäläisen taiteilijan Alexander Pilinin kehittelemä työtapa, 
jonka avulla saadaan ristikkomaista pintaa. 

 

Intarsiakuviointi, mosaiikkikuviointi, engl. mosaic felt 
Intarsiassa kuvio upotetaan samaan tasoon taustan kanssa, jolloin 
huovan molemmat puolet ovat samanlaisia. Intarsiakuvioitu huopa 
valmistetaan siten, että kahdesta eri värisestä huovasta leikataan 
identtiset kuviot, joidenka paikkoja vaihdetaan, ja sitten palojen reunat 
ommellaan toisiinsa kiinni kuvioiden reunoja pitkin.  
Intarsiakuviointia on käytetty mm. kazahien syrmak-matoissa ja kirgiisien 
shirdak-matoissa. Intarsiakuvioinnin lisäksi näissä matoissa on käytetty 
applikaatioita, joissa erillinen huopakuvio ommellaan koristeeksi 
pohjahuovan päälle. 

 

Kaavatekniikka, engl. template felting 
Kaavatekniikalla valmistettava tuote huovutetaan esimerkiksi muovista 
valmistetun kaavan ympärille. Kaava estää puolikkaita huopumasta kiinni 
toisiinsa. Kaavatekniikkaa voidaan hyödyntää mm. päähineiden, 
jalkineiden, laukkujen ja lelujen huovuttamisessa. 

   



Kerroshuovutus, engl. layered felt 
Eriväristen kerrosten huopuminen yhteen voidaan estää paikoittain 
laittamalla eriväristen villakerrosten väliin huopumatonta materiaalia, 
esim. mattomuovista leikattuja kuvioita. Muovipalojen päällä oleva 
villakerros leikataan pois huovutuksen jälkeen, jolloin erivärinen 
huopakerros tulee näkyviin. 

 

Muottitekniikka, engl. block felting 
Muottitekniikalla valmistettu tuote huovutetaan jonkun muotin ympärille. 
Muottina voi toimia esimerkiksi pallo, pullo, styroksinen kenkälesti, 
kumisaapas tai muun esine. Muotti otetaan pois huovutuksen jälkeen tai 
muotin voi tehdä esimerkiksi superlonista, jolloin se jätetään sisään. 

   

Neulahuovutus, kuivahuovutus, engl. needle felting, dry felting 
Neulahuovutuksessa käytetään huovutuskoneen neulaa, jonka 
kärkiosassa on pieniä väkäsiä. Pehmeälle alustalle aseteltuja villoja 
pistellään neulalla, joka työntää villakuituja tiiviimmäksi. 
Neulahuovutuksella voidaan (1) kuvioida ja (2) korjata pintaa sekä (3) 
muotoilla kolmiulotteisia muotoja. 

 

Nuno-huovutus, kankaalle huovutus, engl. nuno felt, laminated felt, 
felting onto fabric  
Japanilainen sana nuno tarkoittaa kangasta. Nuno-huovutuksessa 
yhdistetään villaa ja kangasta huovuttamalla ne toisiinsa kiinni. Kankaiksi 
sopivat mm. silkkikankaat, shifongit, puuvillaharsot ja villaneulokset. 
Kankaiden täytyy olla ohuita, läpikuultavia ja harsomaisia, jotta villa 
saadaan huopumaan kankaaseen kiinni. Kangas voidaan huovuttaa 
molemmin puolin, jolloin kuidut menevät kankaan läpi ja kiinnittyvät 
toisiinsa. Nuno-tekniikalla voidaan saada mielenkiintoista pintaa, sillä 
huovutettaessa pohjakangas rypistyy ja poimuttuu. 

 

Vapaalankahuovutus, vapaalankavanutus, engl. free-yarn felting 
Vapaalankahuovutuksessa ladotaan lankoja vapaasti jonkun 
alusmateriaalin (esim. lakana) päälle ja sitten rullataan kääröksi. Käärön 
sisällä olevat langat vanutetaan kiinni toisiinsa konepesussa tai käsin 
rullaamalla. Ainakin osan langoista pitää olla huopuvia villalankoja, joita 
ei siis ole käsitelty konepesua kestäviksi. 

 

Rullaustekniikka, engl. rolling method 
Rullaustekniikassa märkää villaa huovutetaan rullaamalla sitä 
tukikankaan sisällä. Rullauksen tukikankaana voidaan käyttää 
esimerkiksi ruokomattoa. Rullaustekniikkaa pidetään perinteisenä 
aasialaisena huovutusmenetelmänä. 

   



Shibori-huovutus, huovan stabilointi, engl. shibori felting, steam 
felting 
Japanilainen sana shibori tarkoittaa kiristämistä tai puristamista kasaan, 
ja sitä on alkujaan käytetty värjäyksessä, josta termi on siirtynyt myös 
huovutukseen. Huopaan sidotaan esim. marmorikuulia, nappeja, helmiä 
tms. tai ommellaan laskoksia, taitteita, ryppyjä tms. stabiloinnin ajaksi. 
Stabilointi tarkoittaa huovalle tehtävää höyry- tai keittokäsittelyä, jolloin 
villamolekyylin rikkisidos aukeaa, ja villa muuttuu plastiseksi ja helposti 
muotoiltavaksi. Villan jäähtyessä sidokset muodostuvat uudelleen, jolloin 
villa jää siihen asentoon, jossa se kuumentamisen ja jäähtymisen aikana 
on ollut. Sitomiset, taittelut tai ompeleet siis poistetaan vasta kun villa on 
kokonaan jäähtynyt ja kuivunut.   

Silkkipaperihuovutus, engl. silk paper felting, silk fiber paper felting, silk 
fusion 
Silkkipaperia, paperimaista harsoa, jota valmistetaan silkistä ja muista 
huovutettavaan pintaan tarttuvista kuiduista, voidaan käyttää 
huovutustöiden koristeluun. Huovutukseen liitettävässä silkkipaperissa 
kuituja kiinnittävänä aineena käytetään jotain helposti veteen liukenevaa 
ainetta kuten tapettiliisteriä tai nestemäistä saippuaa. Nämä harsomaista 
"paperia" kasassa pitävät aineet huuhtoutuvat huovutuksen edetessä 
pois. Silkkikuidut ja hyvin harva, ohut silkkikangas ovat hyviä 
materiaaleja huovutukseen tarkoitettuun silkkipaperiin, sillä villan 
huopuessa ohuet silkkikuidut kiinnittyvät melko helposti huopapintaan. 
Myös muita materiaaleja voi kokeilla, mutta kaikki eivät villaan tartu. 
Harsomaisen silkkipaperin avulla saadaan huovutukseen halutut kuidut 
(langanpätkät, harvojen kankaiden palat jne) pysymään halutussa 
muodossa ja järjestyksessä niin pitkään, että ne tarttuvat huopuvaan 
villaan kiinni. 
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