
  

       ellen uudet vaatteet

Kuinka Pellen oman, pienen Kuinka Pellen oman, pienen 
lampaan lampaan 

villoista syntyi Pellelle uusi, hieno villoista syntyi Pellelle uusi, hieno 
pukupuku

  Elsa Beskowin mukaanElsa Beskowin mukaan



  

      Pelle-pojalla oli Pelle-pojalla oli 
ikioma lammas. Pelle ikioma lammas. Pelle 
        hoiti sitä itse.hoiti sitä itse. 



  

                                                    



  

Lampaan villa kasvoi pitkäksi.Lampaan villa kasvoi pitkäksi.



  

 Mutta Pellen omat vaatteet alkoivat tulla Mutta Pellen omat vaatteet alkoivat tulla 
Pellelle liian pieniksi. Silloin PellePellelle liian pieniksi. Silloin Pelle
haki keritsimet.haki keritsimet.



  



  

Pelle meni isoäitinsä luo ja pyysi, että Pelle meni isoäitinsä luo ja pyysi, että 
isoäiti karstaisi lampaan villat. Isoäiti isoäiti karstaisi lampaan villat. Isoäiti 
Lupasi, jos Pelle sillä aikaa kitkisi hänenLupasi, jos Pelle sillä aikaa kitkisi hänen
porkkanapenkistään rikkaruohot.porkkanapenkistään rikkaruohot.



  

    Isoäiti otti 
karstat ja alkoi 
             karstata 
villoja



  



  



  



  

Sitten Pelle vei karstatut villat mummin luoSitten Pelle vei karstatut villat mummin luo
ja kysyi, voisiko mummi kehrätä niistä lankaa.ja kysyi, voisiko mummi kehrätä niistä lankaa.
Mummi lupasi,  kunhan Pelle sillä välin pai-Mummi lupasi,  kunhan Pelle sillä välin pai-
mentaisi hänen lehmiään.mentaisi hänen lehmiään.



  

Mummi kehräsi Pellen langat rukilla.
 Seuraavaksi näet erilaisia rukkeja.



  



  



  



  



  

Kuten huomaat, ennen vanhaan monet 
  käyttöesineet tehtiin suurella vaivalla 
          mahdollisimman kauniiksi.



  

Näin villoista Näin villoista 
kehrätään kehrätään 
lankaa:lankaa:



  



  



  



  



  



  

Nyt Pellellä oli hienoa, harmaata villalankaa.Nyt Pellellä oli hienoa, harmaata villalankaa.
Kun hän lupasi soutaa veneellä kauppaan,Kun hän lupasi soutaa veneellä kauppaan,
ostamaan maalarisedälle tärpättiä, maalariostamaan maalarisedälle tärpättiä, maalari
antoi hänelle palkaksi vähän rahaa. Silläantoi hänelle palkaksi vähän rahaa. Sillä
rahalla Pelle osti kaupasta itselleen sellais-rahalla Pelle osti kaupasta itselleen sellais-
ta väriä, jolla voi värjätä villalankaa.ta väriä, jolla voi värjätä villalankaa.



  

Pohjolassa on käytetty kasveja, sieniä,
koivunlehtiä, nokkosta ja mataraa
Värjäykseen jo tuhansia vuosia. 



  

Sitten Pelle meni rantaan ja värjäsi langatSitten Pelle meni rantaan ja värjäsi langat
ihanan sinisiksi suuressa pyykkipadassa.ihanan sinisiksi suuressa pyykkipadassa.



  



  

Kun Pellen lanka oli värjäyksen jälkeen kui-Kun Pellen lanka oli värjäyksen jälkeen kui-
vunut, Pelle meni pyytämään, että äiti kutoi-vunut, Pelle meni pyytämään, että äiti kutoi-
si hänen sinisistä villalangoistaan kankaan. si hänen sinisistä villalangoistaan kankaan. 
Äiti sanoi kutovansa mielellään. kunhan PelleÄiti sanoi kutovansa mielellään. kunhan Pelle
  hoitaisi sillä aikaa pientä siskoa.hoitaisi sillä aikaa pientä siskoa. 



  



  



  



  

Kun kaunis, sininen kangas oli valmis, Pelle Kun kaunis, sininen kangas oli valmis, Pelle 
meni tapaamaan räätälimestaria. Räätäli lupa-meni tapaamaan räätälimestaria. Räätäli lupa-
si ommella Pellelle vaatteet hänen kankaastaan,si ommella Pellelle vaatteet hänen kankaastaan,
jos Pelle sillä välin haravoi heinät, tuo polttopui-jos Pelle sillä välin haravoi heinät, tuo polttopui-
ta sekä ruokkii porsaat. Pelle teki töitä ja räätälita sekä ruokkii porsaat. Pelle teki töitä ja räätäli
ompeli.  Ja  lopulta vaatteet valmistuivat.ompeli.  Ja  lopulta vaatteet valmistuivat.



  



  

Sunnuntaiaamuna Pelle puki uudet, hienotSunnuntaiaamuna Pelle puki uudet, hienot
vaatteet päällensä!vaatteet päällensä!



  



  

Sitten Pelle meni näyttämään lampaalleenSitten Pelle meni näyttämään lampaalleen
uudet vaatteensa ja kiittämään lammastauudet vaatteensa ja kiittämään lammasta
villoista.villoista.



  



  Sen pituinen se.Sen pituinen se.


