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Maaseudun Tulevaisuus

VIIKONVAIHDE TEE ITSE

Kauan eläköön vaate!

KARI SALONEN

Kuinka valita vaate,
joka kestää muodin
ja mieltymysten
vaihteluissa?

Lahkeensuut kannattaa
vahvistaa sisäpuolelta,
kun housut ovat uudet.
Kulumaan päässeet
lempifarkutkin voi vielä
pelastaa.

ANU KAARINA HÄMÄLÄINEN
HELENA HÄMÄLÄINEN
Muodissa sesongit vaihtuvat vuoden

aikojen mukaan. Pikamuotimerkit
saattavat tuoda uuden malliston
kauppoihin vaikka kerran kuussa.
Ostohalukkuutta lisäävät kausimal
listojen lisäksi teemat ja suunnitteli
jayhteistyöt.
Pikamuoti on noidankehä, jonka
muodostavat huonolaatuinen ja hal
pa tekstiili sekä ostamalla osallistu
minen. Laaduton vaate pakottaa osta
maan uutta yhtä laadutonta tilalle,
mutta ostamisesta on muodostunut
myös vastuukysymys: jos et osta, et
tue taloutta. Lisäksi shoppailu tuot
taa lyhytaikaista mielihyvää. Pika
muotikulttuuriin kuuluu ostaa uutta
joka juhlaan ja sesonkiin. Mitäpä jos
et teekään niin?
Shoppailu kannattaa aloittaa omasta
kaapista: mitä siellä on ja mitä
tarvitset? Tietokirjailija Rinna
Saramäki ehdottaa, että suunnittelet
vaatevarastostasi yhteen sointuvia
kokonaisuuksia, ja pakkaat loput pois
harkintaa varten. Kausisäilytys on
helpoin tapa piristää vaatevarastoa.
Hyvä vaatevarasto on niin pieni,
että tiedät, mitä siellä on, mutta niin
suuri, että lempivaatteet eivät ehdi
kulua puhki. Englantilainen kestävän
muodin puolestapuhuja Livia Firth
neuvoo, ettei vaatetta kannata ostaa,
ellei sitä käytä vähintään 30 kertaa.
Hankitun vaatteen pitää siis sopia
useampaan asuun ja käyttötarkoi
tukseen.
Laadun tunnistaminen on kuluttajalle

hankalaa, eikä se selviä vain tuotese
losteesta. Vaatteen tuntu, kankaan
rypistyvyys puristettaessa sekä
saumojen ja nappien tarkastaminen
auttavat alkuun. Vaatteen laatu sisäl
tää myös laadukkaat tuotanto-olo
suhteet, ja niitä kannattaa selvittää
ennen ostamista. Vaate säilyy laaduk
kaana kun huolehdit siitä.

VINKIT
Satsaa laatuun. Vaikka vaate
tuntuisikin kertahankintana kalliilta,
hinta jaettuna käyttökertojen
määrällä osoittaa laadukkaan
vaatteen olevan kuitenkin
halvempi.
Vaatelainaamot, -vuokraamot ja
ystäviltä lainaaminen ovat hyviä
keinoja välttää ostohuumaa.
Vaatelainaamoita on muutamissa
kaupungeissa, ja niiden valikoimaan
kuuluvat arkivaatteetkin.
Vaatevallankumouksen myötä
suosituiksi ovat tulleet vaatteidenvaihtobileet, joihin jokainen
osallistuja tuo muutaman vaatteen,
jota ei enää käytä. Vaatteet vaihtavat omistajaa, ja samalla voidaan
juhlia yhdessäoloa.
Lähteitä: Rinna Saramäki: Hyvän mielen
vaatekaappi.
Livia Firth: eco-age.com

Vaatetta
ei kannata ostaa,
ellei sitä
käytä
vähintään
30 kertaa.
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Rispaantuneiden lahkeiden korjaaminen nauhan avulla
Parempi myöhään kuin
ei milloinkaan pätee
lempivaatteiden korjauksessa, mutta viisainta
olisi ehkäistä ennalta.
Housujen lahkeet kannattaa vahvistaa heti uusina
käyttäen sopivan väristä
ripsi- tai kanttinauhaa,
joista käytetään myös
nimitystä rimmeli- tai
alisuunauha.
Nauha ommellaan lahkeen
alareunaan nurjalle puolelle vaikka huomaamattomasti käsin. Se suojaa
lahjetta hankautumasta
kenkää vasten. Tässä

tapauksessa lahje on
kuitenkin päässyt kulumaan pahoin koko kapean
päärmeen leveydeltä, ja
nauhan avulla lahkeet
saadaan jälleen ehjiksi
ilman, että ne lyhenevät
huomattavasti. Kutista
nauha etukäteen kastelemalla se tai höyryttämällä
silitysraudalla
Tarvikkeet: Valmiiksi
kutistettua nauhaa,
housujen väriin sopivaa
ompelulankaa, ompelukoneeseen paksu neula,
vähintään nro. 90.

1. Nuppineulaa nauha
lahkeensuuhun oikealle
puolelle päärmeen päälle
aivan lahkeen alareunaan.
Ompele nauha kiinni
yläreunastaan.
2. Käännä housut nurin
päin. Käännä päärme
nauhoineen nurjalle puolelle ja neulaa paikoilleen.
Ompele nauhan toinen
reuna kiinni. Tämä ommel
tulee näkyviin housujen
oikealle puolelle.
3. Housujen sivusauman
kohta on usein niin paksu,
että ompelukoneen neula
voi katketa tai vääntyä.

Voit laittaa paininjalan
takaosan alle korokkeen,
kuten moninkerroin
taitellun kankaan, jolloin
paksun kohdan päälle
kivutessaan paininjalka
pysyy suorassa.
4. Vastaavasti paksulta
kohdalta alas tullessa laita
koroke paininjalan kärjen
alle ja ompele varovasti
käsipyörää vääntämällä,
jotta syöttäjät eivät nappaa koroketta neulan alle.
5. Leikkaa nauhan päät
vinoon ja ompele niitä
vähän matkaa päällekkäin,
se riittää huolitteluksi.

