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Maaseudun Tulevaisuus

VIIKONVAIHDE TEE ITSE

Farkkujen suosio kestää
KARI SALONEN

Parhaimmillaan
farkut ovat käyttäjänsä
muotoon mukautuneet
ja koko vaatevaraston
kestävin osa.
ANU KAARINA HÄMÄLÄINEN
HELENA HÄMÄLÄINEN
Räätäli Jacob Davis keksi vahvistaa

työhousuja niiteillä ja tikatuilla saumoilla talvella 1871. Yhdessä Levi
Strauss Co:n kanssa hän patentoi mallin Levi’s waist overall 501, farkkujen
perusmuodon, joka sopii monelle ja
palaa muotiin yhä uudelleen.
Farkkujen
historia
kietoutuu
1900-luvun murroksiin. Siniset farkut
puki ylleen nuori kapinallinen James
Dean, sitten beatnikit, hipit ja punkkarit, jotka myös keksivät revityt farkut.
Viimeistään 1980-luvulla farkuista
tuli tavallisuuden univormu.
Denim tarkoittaa loimivaltaista
puuvillatoimikasta, jonka loimi on
värjätty luonnollisella tai synteettisellä indigolla. Väri tarttuu vain langan
pintaan, joten kuluessaan valkoinen
sisus tulee näkyviin.
Viime vuosina muotiin tullut raakafarkku on denimiä, jota ei ole pesty
ennen kauppaan vientiä. Kankaan pinnassa on ylijäämäväriä, kudonnassa
käytettävää tärkkiä sekä mahdollisesti
muita kemikaaleja. Vaikka vaatteet on
syytä pestä ennen käyttöä juuri kemikaalien vuoksi, raakafarkkuja ei suositella pestäväksi jopa kuukausiin.
Farkuille on tehty mitä erilaisimpia
käsittelyjä hohkakivipesusta hiekkapuhallukseen.
Hiekkapuhallus aiheuttaa tekstiilityöntekijöille muun muassa syöpää.
Näin käsitellyistä ”tappajafarkuista”
on tullut epäeettisen vaateteollisuuden symboli.
Eettisesti ja ekologisesti kestävät
farkut ovat sellaiset, joita ei ole käsitelty kemiallisesti tai mekaanisesti kuluneen näköiseksi. Lisäksi valmistaja
kertoo avoimesti tuotantoketjustaan.
Lisätietoja: Tuula Poutasuo: Farkkukirja
Miller & Woodward:
Blue jeans. The art of the ordinary.
Marsh & Trynka:
Denim: from cowboys to catwalks.

VINKIT
Raakafarkkujen valmistajat ovat
suositelleet vesipesun sijaan pakastamista, mutta sille ei ole perusteita.
Lyhyt pakastus kotioloissa ei nujerra
bakteereita. Farkut eivät puhdistu
eivätkä raikastu.
Jos housuissa ei ole tahroja,
tuuletus ulkoilmassa riittää pesun
välttelyyn.
Denimistä valmistetut farkut
kutistuvat pesussa. Ne kannattaa
ostaa sen verran väljinä, että ne
mahtuvat pesunkin jälkeen päälle.
Elastaani tekee farkuista aluksi
mukavan tuntuiset, mutta ne
löpsähtävät käytössä ja vaativat
palautuakseen vesipesun.
Pesun ja kuivauksen kuumuus
sekä huuhteluaine haurastuttavat
elastaania. Kun elastaanikuidut
katkeavat, vaate menettää
joustavuutensa ja muotonsa.

Paikatuista farkuista tuskin huomaa, kuinka risa niiden takamus on ollut, Anu Kaarina Hämäläinen näyttää.

Raakafarkkuja
ei suositella 1
pestäväksi
jopa kuukausiin.
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Farkkujen paikkaaminen
Kuluneiden farkkujen
ompelulangaksi sopii
harvoin farkunsininen:
kokeile erilaisia harmaita
sävyjä. Jos ompelukoneessa on parsintaasetus ja -paininjalka,
voit käyttää niitä tiheän
ommelpinnan aikaansaamiseksi.
Nuppineulojen sijaan voi
käyttää kaksipuoleista
silitettävää liimaharsoa
tai hieman kangasliimaa
ennen ompelua.
Paikkausohjeen farkuissa
oli tyypillinen reiäksi
kulunut kohta toisen
kankun kohdalla, ja toisella

samanlainen tulossa.
Farkkujen leikkauksesta
johtuen päädyttiin
saumalliseen, housujen
muotoa jäljittelevään
paikkaan nurjalla puolella.
Kannattaa käyttää
riittävän isoa paikkaa, jopa
saumasta toiseen ulottuvaa,
ennakoiden tulevaa
kulumista. Ota huomioon
paikkakankaan kestävyys
ja tarvittava joustavuus.
Tarvikkeet: Farkkukangasta, kaksipuoleista
silitettävää liimaharsoa,
ompelulankaa, silitysrauta
ja ompelukone.
1. Tarkista paikattava

kohta ja mahdolliset
tulevat kulumat samalla
alueella. Käännä farkut
nurin ja silitä korjattava
kohta tasaiseksi.
2. Leikkaa sopivan
kokoinen paikkapala.
Reunat voi tarvittaessa
huolitella harkkosaksilla
tai siksak-ompeleella.
Tässä tehtiin muotoiltu
paikka, jonka yhdyssauma
sijoitettiin farkkujen haarasauman kohdalle.
3. Silitä liimaharso paikkakappaleisiin leivinpaperilla
suojaten. Irrota liimaharson suojapaperi ja aseta
paikka farkkujen nurjalle

puolelle oikeaan kohtaan.
Tässä paikka ulottuu
saumasta saumaan. Silitä
paikka kiinni.
4. Ompele paikka kiinni
reunoistaan siksakilla,
jolloin reunat kestävät
paremmin rasitusta.
5. Käännä farkut oikein
päin, ompele kankaan
mukaisesti sopivia
ompeleita sinne tänne
suoralla ompeleella, joka
uppoaa denimin juoviin.
Kiinnitä erityistä huomiota
reikien kohtiin
ompelemalla ristiin rastiin.
6. Leikkaa langanpätkät ja
palauta farkut käyttöön.

