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Meritaimen  

Taimen on lohikala, joka muistuttaa ulkonäöltään lohta. 
Taimenen ulkonäkö ja koko vaihtelevat elinpaikasta 
riippuen. Merissä ja järvissä taimenet ovat kirkkaan 
hopeisia, jokivesistöissä elävät ruskean ja keltaisen 
kirjavia.  

Meritaimen on Itämerellä äärimmäisen uhanalainen. 



Kala x 2 

Vatsaevä x 1 

Selkäevä x 1 

Kaava 



Tarvikkeet: villaa, mäntysuopaa, bambumatto tai kuplamuovimatto, 

neulahuovutusneula, vaahtomuovi, vanua, kirjontalankaa, paljetteja, helmiä 

 

Vinkki: kalan voi toteuttaa myös valmiista akryylihuovasta  



Huovutus 
 

1. Aloita huovutus asettelemalla harmaasta 

huovasta suunnilleen 30cmX30cm 

kokoinen alue, jossa on 3-4 kerrosta villaa. 

Villan paino n.200g 

 

Asettele villaneliön toiseen reunaan tummaa 

villaa kalan pyrstöä varten. 

2. Pirskottele villan päälle 

lämmintä vettä, jossa on 

mäntysuopaa. Aloita 

huovutus hieromalla villan 

pintaa varovasti 

Käsittele villalevy kauttaaltaan 



Huovutus 
 

 

3. Kun villa on huopunut kevyesti kauttaaltaan sitä 

voi alkaa rullaamaan bambumaton tai kuplamuovin 

sisällä. 

 

Avaa välillä matto ja lisää lämmintä vettä 

pirskottelemalla villan pintaan. Samalla voit kääntää 

työn maton sisällä ja rullata sitä toiseen suuntaan. 

4. Huuhtele työtä lopuksi vuoroin lämpimällä ja 

vuoroin kylmällä vedellä, jotta huopa vanuttuu. 

Viimeinen huuhtelu kylmällä vedellä.  

 

Kuivata työ tasaisella alustalla. 

Voit kuivattaa työn myös kuivauskaapissa 40 asteessa 

kuivumisen nopeuttamiseksi. 

 

 



Leikkuu 
 

5. Asettele kalan kaavat villalevyn päälle siten, että pyrstöt 

osuvat tummalle alueelle. 

 

Leikkuujätteet voi käyttää kalan täytteenä. 

6. Poista nuppineulat ja tee kalaan kuviointi 

haluamallasi  tavalla 

Kuviointi 
 

Kalaa voi kuvioida neulahuovuttamalla, kirjomalla, 

paljeteilla. Vain mielikuvitus on rajana! 



Neulahuovutus 

 

Pieniä pilkkuja kalan pintaa voi tehdä neulahuovuttamalla 

seuraavasti: Ota pieni määrä villaa ja pyöritä sitä kevyesti 

sormiesi välissä.  

 

Asettele villapallo haluamaasi kohtaan ja neulaa 

vaahtomuovin päällä kiinni. 

Kirjonta 

 

Kalaan voi ommella yksityiskohtia esimerkiksi suomuja 

linnunsilmäpistoilla ja kidukset ja suun varsipistoilla.  
 

Vinkki: Kalaan saa suomuja ompelemalla paljetteja. 

 



Ompelu 

 

Kun kala on koristeltu se ommellaan seuraavasti: 

 

 

Asettele kalan oikeat puolet vastakkain siten, että evät jäävät kerrosten 

väliin. Neulaa nuppineuloilla. Kaavoissa on tarvittavat  1cm saumanvarat.  
 
Ompele n.1cm päästä reunasta. Käännä kala ja täytä. 

 
Kalan voi ommella myös käsin ulkopuolelta pykäpistoin tai harsimalla 



Valmiita kaloja 
 


