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Tyynypäällisten vaihtaminen on helppo tapa kohentaa 

olohuoneen sisustusta. Tyynyjen kuosit löytyivät silkki- 

solmioista ja huiveista.

Huivit ja solmiot 
sohvatyynyiksi

Eino Koppinen veljineen Jaakkiman kylässä Karjalassa 30-luvulla. 

Nuoret miehet olivat pukeutumisessaan todellisia tyylitaitureita



Tilkkutyö solmioista 

Käsinommellut hienot solmiot ovat 

kuosiin kudottua silkkiä. Niiden pur-

kaminen ja tilkuiksi leikkaaminen oli 

helppo juttu. Jotta tyyny ei tuoksah-

taisi partavedelle, kannattaa solmiot 

pestä ennen käyttöä. Vaikka silk-

kisolmioiden vesipesu onkin kielletty, 

niiden kangas ei vaurioidu pesuko-

neessa. Solmioiden tukimateriaalit 

sen sijaan rypistyvät, mutta tyynyjä 

valmistettaessa se ei haittaa.

Solmiot on helpoin leikata tilkku-

töihin tarkoitetun leikkurin, alustan 

ja viivaimen avulla.
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Tarvitset:  Vähintään 6 erilaista silkkisol-

miota, noin 55 cm pellavakan-

gasta ja 45 cm pitkän vetoket-

jun.

Tee näin:  1. Pese solmiot käsinpesuohjel-

malla ja pura ne. Silitä kankaat. 

Leikkaa solmiot ensin 10 cm 

leveiksi suikaleiksi langan suun-

taan. Leikkaa suikaleet suora-

kulmioiksi. 

2. Yhdistä saman solmion sui-

kaleet lyhyistä päistään yhteen 

55 cm pitkäksi pätkäksi. Silitä 

saumanvarat auki. 

3. Ompele pätkät yhteen pitkis-

tä sivuistaan. Silitä saumanva-

rat auki. Leikkaa muodostunut 

kangas neljään yhtä leveään 

osaan. 

4. Leikkaa pohjakankaasta 

kaksi 52 x 52 cm:n kokoista ne-

liötä. Silitä tilkkuosien toisesta 

pitkästä sivusta 1 cm nurjalle 

puolelle. 

5. Neulaa 2 tilkkuosaa päällek-

käin oikeat puolet vastakkain 

pohjakankaan päälle. Piirrä om-

peluviiva 45 asteen kulmasta 

alkaen. Ompele viivaa pitkin. 

6. Neulaa ja ompele muut kul-

mat samoin. Lopuksi tikkaa 

tilkkukehyksen sisäreuna poh-

jakankaaseen. 

7. Leikkaa tyynyn takaosa 

kahtia. Huolittele leikatut reu-

nat. Ompele keskisauma veto-

ketjun kohdalta pitkällä pistolla. 

Sauma on helppo purkaa, kun 

vetoketju on ommeltu. Ompele 

sauman päät pienellä pistolla ja 

peruuta piston vaihtumiskoh-

dissa. 

8. Silitä saumanvarat auki. 

Neulaa vetoketju nurjalle puolel-

le, keskelle saumaa. Harsi veto-

ketju kiinni kankaaseen. 

9. Ompele vetoketju käyttäen 

vetoketjupaininjalkaa. 

10. Pura ommel vetoketjun 

kohdalta. Jätä ketju auki parin 

sentin verran, että saat tyynyn 

käännetyksi. 

11. Neulaa ja ompele tyyny-

kappaleet yhteen oikeat puolet 

vastakkain. Huolittele sauman-

varat yhteen. Käännä tyyny oi-

kein päin ja avaa kulmat. Silitä 

lopuksi saumat.
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