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Nyplätty sydän



Nyplätty sydän
 Taustaa

− Opiskelen Oulussa luokanopettajaksi ja harrastan hyvin 
monenlaisia käsitöitä. Nypläykseen tutustuin kahdeksan vuotta 
sitten. Syksyllä tuli yksi harjoittelu ajankohtaiseksi. Päätin 
yhdistää oman harrastuksen ja kokeilla, voiko nypläystä opettaa 
oppilaille. 

− Suunnittelin nypläysjakson kuudennelle luokalle ja toteutin 
jakson suunnitellusti syysloman ja joulun välissä 2007 
Oululaisella koululla. 

− Luokalla oli 6 tyttöä käsityöryhmässä, minkä katsoin olevan 
otollinen koko tämmöiseen kokeiluun.

− Tein tytöille nypläyspäiväkirjat, joihin he kirjasivat tunneilla mm. 
miten lyönnit tehdään, oppimansa asiat ja miten työ etenee.



Nyplätty sydän
 Tytöillä ei ollut aikaisempaa kokemusta nypläyksestä, joten 

lähdin perusteista liikkeelle. Siis siitä, että nypläys on yksi 
käsityön erityistekniikka.

 Aluksi pyysin tyttöjä laittamaan mallitilkun, työvälineen ja 
työskentelymuodon yhteen. 

 Neulonta, virkkaus, ompelu, ristipistot, huovutus ja nypläys
 Tästä päästiin miettimään mitä jo osataan ja mikä on tuttua. 

Oudoksi jäi vain nypläys, jota päästiinkin sitten kokeilemaan 
heti ensimmäisellä tunnilla.



Nyplätty sydän
 Käytiin läpi tarvikkeet, mitä nypläyksessä tarvitaan; 

Nypläysalusta (finfoam tai styroksi) joka on päällystetty 
kankaalla, nypylät, lanka, neulat ja nypläysmalli

 Harjoiteltiin nypylöiden puolaus pareiksi ja nypyläsolmu. 
 Ensimmäisessä harjoituksessa kahdella parilla harjoiteltiin 

lyönnit; kokolyönti, liinalyönti sekä verkkolyönti.
 Kokolyönti: 2.3 yli,  2. ja 4. ristiin,  2. 3. yli,  2. ja 4. ristiin
 Liinalyönti: 2.3 yli,  2. ja 4. ristiin,  2. 3. yli
 Verkkolyönti: 2.3 yli,  2. ja 4. ristiin
 Ensimmäisen tunnin lopuksi tytöt kerkesivät puolata 

seuraavaan työhön tarvittavat 5 paria nypylöitä.



Nyplätty sydän
 Seuraavalla tunnilla käytiin 

läpi nypläysmallin, mynsterin 
laitto alustalle pahvin ja 
kontaktimuovin väliin ja 
harjoiteltiin nypläysmallin 
seuraamista viidellä parilla 
koko- liina- ja 
verkkolyöntejä. 

 Viiden parin harjoituksesta 
malli kuvassa vasemmalla.

 Tästä tytöt huomasivat 
lyöntien erot. 

 Tyttöjen kommenttina oli, 
että viidellä parilla on 
helpompi nyplätä ja näkee 
kunnolla mitä on tehnyt.



Nyplätty sydän
 Sitten olikin jo oman työn aloituksen aika. Tytöt saivat valita kahdesta 

mallista toisen, toinen oli liinalyönneillä tehty ja toisessa oli kierteitä 
liinalyöntien väillä ja reunoilla kokolyönnit. Ensimmäisessä diassa 
vasemmalla on liinalyönnein tehty sydän ja oikealla on liinalyönnein 
ja kiertein tehty sydän.

 Sydämeen tarvittiin seitsemän paria punaista, jonka jokainen 
pyöritteli. 

 Sitten alkoikin itse nypläys. 
 Työhön oli varattu kuusi kaksoistuntia, joista sydän- työtä tehtiin 

neljä kaksoistuntia. Kävin koululla yhtenä ylimääräisenä päivänä, 
jolloin tytöt tekivät yhden tunnin sydän- työtä.

 Jokainen oppilas oli erittäin tyytyväinen työhönsä ja siihen, että oppi 
uuden tekniikan. 

 Minä, opettajaopiskelijana olin erittäin tyytyväinen ja sain suuren 
onnistumisen  kokemuksen tästä harjoittelusta. Koin monia hienoja 
hetkiä, kun oppilas havaitsi oppineensa uuden asian ja opetti sitä 
toiselle. 


