
Märkähuovutus

Huovutettu levytyö

Levytyön huovuttamiseen käytetään karstattua villalevyä, jota on luonnovärisenä ja värjättynä.
Farnian villa soveltuu tähän. Lisäksi tarvitset Marseilles-saippuaa tai mäntysuopaa. Huovutusalustaksi
muovia. Väeetä tarvitset kylmänä ja kuumana.

Ohje:

Revi villalevystä haluamasi kokoinen pala. Huomaa, että villa kutistuu huopuessaan n. 10-30%. Halkaise
levypala kolmeen kerrokseen ja asettele palat ristikkäin toinen toistensa päälle työskentelyalustalle.

Aseta levyjen päälle värillisestä villasta haluamiasi kuvioita. 
Tiputtele työn päälle kädenlämpöistä vettä. Painele samalla villaa, kunnes se on märkä.

Ota käsiisi saippuaa ja ala huovuttaa aluksi painellen ja villan huopuessa hieromalla sitä pyörivin 
liikkein koko kämmenellä. Käännä työ välillä ja huovuta myös toiselta puolelta.

Jatka huovuttamista, kunnes työ on huopunut. Rutistele sitä lopuksi käsiesi välissä. Käy erityisesti 
reunta hyvin läpi.
Pyöritä työ muovitetun rullan ympärille. Pyöritä rullaa edes takaisin ja valuta väliin vuorotellen 
kuumaa ja kylmää vettä 5-6 kertaa, viimeiseksi kylmää.

Muotoile ja venytä työtä. Voit käyttää käsien lisäksi apuna kaulinta. Anna työn kuivua. 

Astiahuovutus

Astiahuovutus on helppo ja nopea tapa tehdä pieniä ja muotonsa säilyttäviä huovutustöitä.
Tarvitset vain matalareunaisen muottiastian, mäntysuopaa ja vettä. Lasisista tuikkukupeista
ja posliinisista koristeastioista löytyy usein kauniita muotoja, kuten sydämiä ja tähtiä. Pyöreässä
piirakkavuoassa huovutetusta pyöreästä levystä saat kauniin kattaukseen sopivan pannunalustan. 
Voit viimeistellä astiassa huovutetun työn esim.  helmillä ja kauniilla nauhoilla.

Ohje:

Suojaa työtaso muovilla. Revi villasta ohuita suikaleita ja aseta suikaleita 4-5 kerrosta ristikkäin astiaan.

Pirskota tai sumuta suihkepullolla villan päälle saippuavettä, niin että astian pohjalle kertyy hieman
vettä. Jos saippuavesi on liian saippuaista kuidut liukuvat toisiaan vasten, eikä villa huovutu. Lisää
silloin vettä.

Aloita huovuttaminen. Paina sormet villaan ja pyöritä pohjaa vasten. Käy koko pinta läpi.
Kun pinta on tasainen, käännä kuvio ympäri ja jatka huovuttamista. Toista tätä muutama kerta, 
kunnes huovutettava kappale on tiivis ja tasainen.

Huuhtele valmista työtä juoksevan veden alla muutamia kertoja vuorotellen kylmässä ja kuumassa
vedessä, viimeiseksi kylmässä. Voit pitää työn huovutusastiassa ja huuhdella työtä myös siinä, näin 
työ pitää paremmin muotonsa.


