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villakirjonta
on villalangalla tehtyä kirjailua, jonka pohjana on 
villakangas. Villakirjontaa on Suomessa käytetty  
viimeisen parin sadan vuoden aikana koristeena  

peitoissa, rekivaatteissa, matoissa, pöytäliinoissa, 
ovi- ja ikkuna verhoissa, huoneentauluissa, tyynyissä 

ja muissa kodintekstiileissä sekä kansanpukujen  
sarkaviitoissa ja irtotaskuissa. Tämä artikkeli  

keskittyy kirjottujen peittojen vaiheisiin Suomessa 
kirjallisuuden valossa sekä villakirjonnan kukoistus-

kauteen 1800-1900 -lukujen vaihteesseen,  
josta museon kokoelmissa on aineellisia todisteita. 



Museo on valinnut vuosina 2008-2017 vuoden käsityöläisen. Valinnalla on kokeiltu käsityökentän 
rajoja. Koska käsityön rajat muuttuvat alati ja monet tahot valitsevat vuoden käsityöläisen, 
päätettiin vuoden käsityöläisen valinta painaa villaisella ja nostaa esille perinteisiä käsityö-
tekniikoita museon kokoelmista. Taitoliiton vuoden 2018 käsityötekniikka oli kirjonta ja museon 
vuoden käsityötekniikaksi rajattiin villakirjonta villalle. Villakirjonta oli esillä museon perus-
näyttelyn yhdessä vitriinissä 15.6.2018–20.10.2019. Villakirjonnan näyttelyesineiden valinnan 
yhteydessä tehtiin video, jossa esitellään kokoelmaesineiden säilytystä ja tekstiilikonservaattorin 
tekemää näyttelyesineiden kuntotarkastusta. https://vimeo.com/273288327.  
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
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Suomen käsityön museon 
kokoelmissa ei ole vanhaa 
”alkuperäistä ja aitoa” kirjottua 
peittoa. Kuvan peitto K6742 
on Suomen kansallismuseon 
kokoelmista. Vahterin & 
Karttusen julkaisussa vuodelta 
1952 peitto kuvaillaan näin: 
”Päälleommeltu peitto, Karkku. 
Koko 141 x 173 cm. Pohjakangas 
mustaa ripsiä. Keskustan kuviot 
muodostavat melko säännöllisen 
pintakoristeen, jonka aiheina 
on käytetty sydämiä ja vähän 
litistyneitä kukanteriä sekä 
pieniä kukanvarren tapaisia 
kuvioita. Reunoilla vuorottelevat 
säteittäisesti ryhmitetyt lehdet 
ja neljän sydämen ryhmät.  
Kuva: Kansallismuseo 6742

kirjotut peitot 
Villakirjonnasta ei voi puhua puhumatta peittokirjonnasta. Ruotsinkielisis-
sä rannikkopitäjissä Etelä-Pohjanmaalla ja paikoin Satakunnassa kirjottiin 
1700-luvun lopulta lähtien peittoja, joita kutsuttiin monilla eri kansanomaisilla 
nimillä: päälleommeltu täkki, kirjovaippa, päälle neulottu täkki ja ruotsalaisil-
la seuduilla påsömatäcken. Kirjotut peitot ovat oletettavasti tulleet Suomeen 
Etelä-Ruotsista, jossa kokkolalaisia kirvesmiesperheitä työskenteli vuosikausia 
Karlskronan sotalaivaveistämöllä (Vahter & Karttunen 1952, s. 10). 
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Kirjotut peitot ovat villakankaisia kevyehköjä peittoja, joihin on ommeltu kuvi-
oita erivärisillä villalangoilla. Pohjakankaana on alkujaan ollut kotikutoinen 
ripsikangas, jossa loimi on pellavalankaa ja kude lampaanmustaa villalankaa. 
Myöhemmin käytettiin myös tehdastekoista verkaa. Kirjottujen peittojen pinta 
kirjottiin täyteen. Aiheina käytettiin geometrisiä kuviota ympyröitä, neliöitä, kol-
mioita, ristejä sekä puu- ja kasviaiheita. Kuvioiden joukkoon oli usein sijoitettu 
omistajan nimikirjaimet ja valmistumisvuosi. (Lääperi 2012, s. 36-37.) 

Kuvioaiheissa ja niiden tiheyksissä ja sommittelussa on alueellisia eroja ja tyy-
likausien vaihtelua. Satakuntalaisissa peitoissa oli samantapainen reunus- ja 
keskuskuviointi kuin alueen ryijyissä. Tavallisimpina kirjontapistoina on käytet-
ty laaka-, aita-, polveke-, varsi- ja sidepistoja. Kuvioita kuten ympyröiden  
keskuksia on täytetty erilaisilla ristikoilla ja pistojen yhdistelmillä. Pistojen  
pituudet vaihtelivat ja langan paksuus ja värit myös voivat vaihtua kesken  
kuvion, joka lisää väripintojen runsautta.  

Peittojen vuosiluvuista päätellen niitä kirjottiin Suomessa erityisesti 
1800–1860-luvuilla. Peittoja käytettiin rekipeittoina, makuupeiton päällisinä, 
ylissängyn edustoina, pöytäliinoina ja vainajien paarivaatteina. On luultavaa, 
että peitteitä valmistivat erityiset ammattitekijät, joko kotonaan tai teettäjän 
luona. Kirjotut peitot olivat arvo-omaisuutta ja mieluisia kapioita. Kerrotaan, 
että kihniöläisen Jutilan talon viidestä tyttärestä kolme sai myötäjäisiksi aitan 
ja kaksi sai kirjotut peitot. Vanhin löydetty peitto on Kokkolasta, vuodelta 1808. 
Sen pohjakankaana on valkoinen villakangas. (Vahter & Karttunen 1952, s. 4-8.) 



Suomen vanhimpana säilyneenä kirjottuna peittona pidetään Kokkolan peittoa. Vahterin & 
Karttusen julkaisussa vuodelta 1952, peitto kuvaillaan näin: ”Päälleneulottu, so. kirjottu 
täkki, vl. 1808, Kokkola. Koko 140 x 145 cm. Villainen pohjakangas on valkoinen. Rokokoo-
aiheinen ja -tyylinen kirjonta, jossa on myös barokin ja kustavilaisen tyylin vaikutusta, 
on tehty vaaleanpunaisella, vaaleansinisellä ja vihreällä langalla. Vuorina on laatoilla 
kuviolliseksi painettua palttinaa. Peite on ollut mukana Ruotsalaisen Marttaliiton näyttelyssä 
Kansallismuseossa v. 1927, silloinen omistaja [yksityishenkilö] Ettorbystä, nykyään Kokkolan 
Museo. KM. kuva-arkisto 1440:2 ja 1441:2.” Nykyisin peitto on Kaarlelan kotiseutuyhdistyksen 
(Karleby hembygdsförening rf) omistuksessa. Kuva: K.H.Renlundin museo, Kokkola
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peittokirjonnan  
renessanssi

Kirjottujen peittojen uusi kukoistuskausi oli 1970–1990-luvuilla, jolloin ai-
heesta julkaistiin kirjallisuutta ja järjestettiin kursseja. Peitoista tuli tässä 
vaiheessa seinävaatteita. Mutta mistä innostus johtui?

Vuonna 1952 julkaistiin Tyyni Vahterin ja Laila Karttusen Kirjottuja peittoja 
-teos, josta tuli myöhemmin kirjottujen peittojen perusteos. Se oli ensimmäi-
nen teos Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisusarjassa, jossa haluttiin 
tuoda oppimateriaalia käsityökoulujen ja -opistojen tarpeisiin. Tämä oli jatkoa 
SKS:n Theodor Schvindtin I Ompelukoristeita ja kuoseja 1895 ja II Nauhako-
risteita 1903. Vahterin ja Karttusen teos esittelee 36 kirjottua peittoa kolmen 
museon kokoelmista: Kansallismuseosta, Hämeen museosta Tampereelta ja 
Satakunnan museosta Porista.  Nämä peitot olivat Pohjanmaan ruotsinkielisis-
tä rannikkopitäjistä ja niiden suomenkielisistä naapuripitäjistä ja pohjoisesta 
Satakunnasta. Yksittäisiä peittoja oli myös Sääksmäeltä, Lempäälästä, Kars-
tulasta ja Kuhmoisista. Tutkijat mainitsevat, että nämä tutkitut peitot olivat 
vuosikymmeniä sitten jääneet pois muodista, mutta varmaan muitakin peittoja 
vielä olisi tai ainakin muistitietoa. Julkaisun mukaan ensimmäiset peitot tuli-
vat Kansallismuseon kokoelmiin 1870-luvulla ylioppilasosakuntien keräyksen 
tuloksena. Taiteilija Germund Paar, joka teki elämäntyönsä Kalevala Koru Oy:s-
sä, keräsi 1920-luvun alussa edustavan kokoelman kirjottuja peittoja, joista 12 
satakuntalaista peittoa on Kansallismuseon kokoelmissa. (Vahter & Karttunen 
1952, ss. 3-4.)

Kirjottujen peittojen perinteestä innostuttiin toden teolla 1970-luvulla, silloin 
tutkittiin museokokoelmien peittoja, sovellettiin malleja ja ruvettiin järjestä-
mään kirjontapiirejä kansalais- ja työväenopistoissa. Lempäälän kansalaiso-
pistossa kirjontapiiri aloitettiin vuonna 1976 kotiteollisuusohjaaja Marja-Leena 
Lehdon ohjauksessa.  Lehdon ja samaisen opiston rehtorin Irma Grönlundin 
vuonna 1985 Perinteinen peittokirjonta -julkaisussa kerrotaan peittokirjonnan 
uudesta vaiheesta näin:  
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”Peittotyön ´renessanssi´ alkoi käytännössä ilmeisesti v. 1973, jolloin koti
teollisuusopettaja Irma Mahkonen vei Kotiteollisuuslehden toimitukseen val
mistamansa kirjotun peitteen. Lehti julkaisi siitä kuvan ja pyysi Fredrika Wet
terhoffin kotiteollisuusopiston oppilaita suunnittelemaan kirjottujen peittojen 
pohjalta kuvioita, joita voitaisiin käyttää esim. peitteisiin, tyynyihin, pukuihin, 
laukkuihin jne.” (Grönlund & Lehto, 1985, ss. 20-21). 

Oppilaiden aikaansaannoksia esiteltiin Kotiteollisuus-lehdessä 3/1974 Kirjot-
tujen peittojen tapaan -artikkelissa. Samaisessa lehdessä oli myös filosofian 
tohtori Toini-Inkeri Kaukosen artikkeli Kansanomaiset kirjotut peitteet.  
(Kotiteollisuus 3/1974,1 ss. 12-13 ja 16-17.)

Kirjottujen peittojen suomalaisia perusteoksia: Vahter, Tyyni & Karttunen, Laila: Kirjottuja peittoja, 
Suomalaisen kirjallisuuden seura 1952. Taisto, Helvi: Kirjottuja peittoja ennen ja nyt, omakustanne 
1979. Grönlund, Irma & Lehto, Marja Leena: Perinteinen peittokirjonta, Otava 1985. Jaakkola, 
Helinä: Kirjotut peitot, Ajatus 1996.
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Yksi opistojen piirissä tunnettu kirjontatyön opettaja on taiteilija Helvi Taisto, 
joka aloitti peittojen kirjomisen vuonna 1975. Vuonna 1979 julkaistussa oma-
kustanteessa Kirjottuja peittoja ennen ja nyt Taisto kertoo ihastuneensa muse-
oissa olevien peittojen kauneuteen ja päätti ruveta eläkepäivinään elvyttämään 
peittokirjontaperinnettä. Ensin hän opetteli kirjonnan, suunnitteli omat mallit 
soveltaen vanhojen peittojen kuviointia ja ompeli ensimmäiset viisi peittoaan ja 
piti niistä näyttelyn Helsingin työväenopistossa vuonna 1977. Hän käytti pohja-
kankaana perinteisen kaltaisia materiaaleja ja kirjontalankojen väreinä ruskan 
värejä. Julkaisussaan Taisto esittelee kahdeksan peittoaan (seinävaatetta) ja 
lukuisia pienempiä kirjontatöitä. Mukana on myös 12 Kansallismuseon peittoa, 
joista 11 on esitelty Vahterin & Karttusen teoksessa. (Taisto 1979, s. 3 ja Grön-
lund & Lehto, 1985, ss. 20-21.) 

Peittokirjonnan heräämisestä kertoo myös Helinä Jaakola julkaisussaan Kirjo-
tut peitot (1996). Kun hän opiskeli Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistossa 
vuosina 1972-75, peittokirjonta oli viriämässä ja perinteisiä kuvioita sovellettiin 
liiveihin, takkeihin ja laukkuihin ja samoihin aikoihin Kotiteollisuus-lehdessä 
julkaistiin peittokirjonnasta muutama artikkeli. Jaakolan julkaisussa esitellään 
myös Helmi Vuorelma Oy:n 1990-luvun kirjottujen peittojen mallisto: Liisa ja 
Jukka Vesterisen Viisi Leipää ja kaksi kalaa, Onnen apila ja Juhannus sekä Riit-
ta Liisa-Erkkilän Kissankello ja kuusenkukka, Sadan vuoden uni sekä Kirjokä-
köset ja Jaakolan suunnittelemia omia malleja, joita kirjon nanharrastajat ovat 
ommelleet hänen ohjauksessaan vuodesta 1980 alkaen. (Jaakola 1996, ss. 7-9.) 

1990-luvun alussa innostuttiin myös silloisessa Valtion kotiteollisuusmuseossa, 
nykyisin Suomen käsityön museossa peittokirjonnasta ja siitä tehtiin lainattava 
pienoiskiertonäyttely. Sari Pirttiniemi-Pirhonen teki vuonna 1993 lopputyönään 
Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiaan kirjotuista peitoista näyttelysuun-
nitelman ja toteutuksen. Näyttely sisälsi neljä näyttelypaneelia, joissa esiteltiin 
peittojen alkuperä ja levinneisyys, peittojen perinteinen valmistaminen, peiton 
merkitys omistajilleen, peittojen materiaalit sekä näytetilkut peruspistoista ja 
kuvioiden kirjomisesta sekä peiton, johon näyttelyvieraat saivat itse kokeilla 
peiton kirjomista sekä pohtia peittojen nykyhetkeä että tulevaisuutta. (Pirttinie-
mi-Perhonen 1993, ss. 11-21.) Muita sen hetken lainattavia pienoiskiertonäyt-
telyitä olivat Korsnäsin villapaidat ja Kruunupyyn kaislatyöt sekä Kirjansidonta.
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Kirjotuista peitoista innostuttiin 1970-luvulla. Arvellaan, että sysäyksen siihen antoi tämä  
mikkeliläisen Irma Mahkosen vuonna 1971 valmistama peitto (SKM1132), joka tuli museon  
kokoelmiin vuonna 1991. Kotiteollisuuslehdessä 1/1978 kerrottiin Mikkelin läänin kotiteollisuus- 
yhdistyksen teeman olleen syksyllä 1977 kirjonta ja näyttelystä, jonka rungon muodostivat 
Mahkosen ja Elina Vihersalon kuusi kirjottua peittoa sekä 1900-alun vanhat rekipeitot, joita 
täydensivät Kirsti Rantasen luonnosten pohjalta toteutetut modernit peitot. Näin itäsuomalaisesta 
paikkakunnasta oli tullut länsisuomalaisen peittokirjonnan tyyssija. Kuva: Sari Jantunen  
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Kotiteollisuuslehti jatkoi peittokirjonnan esittelyä Kirsti Rantasen päälleommeltu täkki 
-artikkelilla lehdessä 2/1975. Kansikuvan tiedoissa kerrotaan, että Minttu Maaria -kehtopeitteen 
ovat tehneet Kirsti Rantanen ja Pirkko Mannervesi-Wikberg ja se on osa perinteeseen 
pohjautuvasta mallistosta, jota he tekevät Suomen Kulttuurirahaston turvin. Seuraavana vuonna 
4/1975 numerossa kerrottiin Hämeen-Satakunnan yhdistyksen järjestämästä kirjontakurssista 
ja siellä syntyneistä Rantasen suunnittelemista kehtopeitoista sekä esiteltiin Wetterhoffin 
opettajaopistolaisen villakirjaitu hame. (Kotiteollisuus 2/1975, ss. 18-19, 4/1975, s. 13.)
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Helinä Jaakolan Kirjotut peitot (1996) julkaisussa esitellään myös Helmi Vuorelman Oy:n sen 
hetkistä kirjottujen peittojen mallistoa, jolla yritys aloitti peittokirjonnan modernisoinnin 
1990-luvun alussa.  Museon kokoelmissa on mm. Liisa ja Jukka Vesterisen alkuperäispiirros Viisi 
leipää ja kaksi kalaa mustalla pohjalla. Luonnoksessa peitosta on neljäsosa, malli on suunniteltu 
myös vaalealle pohjakankaalle.



Helena Honka-Hallilan 
ja Maija Uusitalon 2009 
Villakirjontaa kotien 
kätköistä -julkaisussa 
esitellään villakirjottuja 
kodintekstiilejä upein 
kuvin ja tekijätiedoin 
1800-1900-lukujen 
taitteesta. Kaikki kirjassa 
esitellyt pöytäliinat, 
tyynyjen päälliset ja 
oviverhot ovat peräisin 
Turun seudulta ja 
Varsinais-Suomesta. 
Osasta tiedetään jopa 
tekijä tai ainakin talo, jossa 
koristellut tekstiilit ovat 
olleet käytössä.
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kirjontamallien  
saatavuus  

Suomessa villalankakirjailu kodin tekstiileissä oli yleistä 1800-luvun lopul-
la ja 1900-luvun alkupuolella. Silloin villakirjontaa käytettiin talvisissa pöytä-
liinoissa, ovi- ja ikkunaverhoissa, sohvatyynyissä, huoneentauluissa, matoissa 
ja muissa pienissä kodintekstiileissä. Usein malleina käytettiin ulkomaisia 
kirjontamalleja, joiden ei katsottu sopivan suomalaiseen tyyliin ja identiteettiin. 
Tarvittiin omia suomalaisia malleja.



Talveksi koteihin vaihdettiin villa kirjotut ovi- ja ikkunaverhot ja pöydille lattioihin ulottuvat 
pöytäliinat ja istuimia pehmustettiin muhkeilla tyynyillä. Kuvassa 1900-luvun alun olohuonetta 
kirjottuine oviverhoineen ja keinutuolinmattoineen museon kokoelmista kootussa Varjosta valoon 
-näyttelyssä vuonna 1996. Kuva: Eija Puskala
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Suomen käsityön museon kokoelmiin kuuluu tuhansia pääasiassa kudottuja mutta myös kirjottuja 
mallitilkkuja. Kuvassa Suomen Käsityön Ystävien kirjontamallitilkkuja. Kuva: Taina Rantala

1870-luvulla sivistyneistön piirissä heräsi kiinnostus jo katoamassa olevaan 
aineelliseen ja henkiseen kansankulttuuriin, ja silloin kiinnostuttiin myös kan-
sanomaisista tekstiileistä (Lääperi 2012, s. 35). Haluttiin luoda uusi suomalai-
nen tyyli ylioppilaiden keräämien kansallisten mallien avulla. Käytännössä se 
tarkoitti tekstiilien kuvioinnissa geometristä selkeyttä. 

Ensimmäisenä suomalaisia kirjontamalleja välitti vuonna 1879 perustettu Suo-
men Käsityön Ystävät. Myöhemmin Suomen Käsityön Ystävien toimintaan tuli 
mukaan suomalaisia taiteilijoita ja arkkitehtejä, jotka suunnittelivat malleja, 
joissa aiheita otettiin mm. suomalaisesta kasvi- ja eläinkunnasta ja Kalevalas-
takin. (Honka-Hallila & Uusitalo 2009, s. 8.)
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Koti ja Yhteiskunta –lehden yhteydessä ilmestyneessä Käsitöitä-liitteessä julkaistiin käsityömalleja 
vuosina 1894–1911. Liitteessä oli usein myös pukukankaan kangasnäyte. Ohjeet olivat niukkoja, 
kuten kuvan keskellä olevan kuvion kirjomisesta sanomalehtisäilöön: ”Sanomalehti-säiliö (kuvat 33 
ja 34) ommellaan joko villaselle tai liinaselle vaatteelle. Villaselle esim. tumman punaselle pohjalle, 
lehdet ja varret vihreällä (joko ommeltu silkillä tai villalangalla tai aplikatioonilla), kuviot keskellä 
keltaisen ruskealla, pisteet kuvioitten sisässä keltasella. Valkaisemattomalle liinakankaalle voidaan 
myös ommella lehdet ja varret vihreällä, muut ruskealla.  - Ilona Jalava ”. Liitteissä oli mukana myös 
värillisiä Suomen kansan heimolaiskuosilehtiä kuten mordvalaisia, unkarilaisia… Tämän jälkeen liite 
jatkoi ilmestymistään 1912–1925 nimellä Käsitöitä ja pukuja.
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Kirjontamalleja julkaistiin myös lehdissä ja samalla haluttiin kasvattaa kansan 
käsityötaitoa ja hyvää makua. Vuosina 1894-1911 julkaistiin käsityömalleja Koti 
ja Yhteiskunta –lehden Käsitöitä-liitteessä. Lehdessä oli mukana kangasnäyte 
ja piirrokset puvuista ja kirjontamallit piirrettynä ja niukat sanalliset valmistus-
ohjeet. 

Maalaiset saattoivat tilata malleja kankaineen postin kautta. Lääperi (2012) 
mainitsee, että kirjontaohjeita ja tarpeita toimittivat mm. Suomen käsityön  
Ystävät, Neovius, Kotiteollisuus Oy Pirtti, ja O.Y: Kotiahkeruus. (Honka-Hallila 
Uusitalo 2009, ss. 9-10 ja Lääperi 2012, ss. 67-68.)

Suomen Käsityönopettajain Liiton julkaisemassa Käsiteollisuus-lehdessä jul-
kaistiin vuodesta 1907 lähtien malleja sekä puu- että tekstiilitöihin, joita suosi-
teltiin pienviljelijöiden koteihin. Tekstiileissä oli erityisesti kirjontamalleja, niin 
villa- kuin pellavakankaille. Kirjontamallit olivat pöytäliinoihin, keinutuolinmat-
toihin ja rekipeittoihin. Kotiteollisuus-lehti on ilmestynyt eri nimillä: Käsiteol-
lisuus 1907-1931, Lastu ja Lanka 1932-1935, Kotiteollisuus 1936-1986 ja Taito 
vuodesta 1991 lähtien Taitoliiton julkaisemana. 

Vuonna 1923 toimintansa aloittanut Kotiliesi–lehti julkaisi säännöllisesti taitei-
lijoiden käsityöohjeita ja antoi ohjeita kodin sisustukseen ja lehden ilmoituksis-
sa tarjottiin valmiiksi piirrettyjä kirjailumalleja, joita sai tilata postiennakolla. 
Suomalaisten lehtien lisäksi oli runsaasti saatavissa ulkomaisia mallijulkaisuja 
kirjakaupoissa ja käsityöliikkeissä. Käsityöliikkeissä myytiin valmiiksi kankaalle 
piirrettyjä malleja ja vielä valmiiksi aloitettuna. (Honka-Hallila & Uusitalo, 2009, 
ss. 10.) Tätä kritisoi esimerkiksi Idi Lindholm (1929) julkaisussaan Kirjo-ompe-
lun opetusohjeet -mallisalkkunsa alkusanoissa:

”Kuten yleisesti tunnetaan, vallitsee kansamme keskuudessa surettava ma
kusuunta kirjoompelutöiden nähden. Varsinkin maaseutukaupunkien käsi
työliikkeet levittävät armotta ulkomaalaisia malleja koteihin, joihin ne eivät 
lainkaan sovellu.” 

Lindholmin mukaan ulkomaiset aloitetut työt, eivät sopineet suomalaiseen ko-
tiin ”sopimattomine naturalistisine sommitteluineen ja räikeine väreineen”. Hän 
vielä jatkaa, että ”nuorison kasvattajien velvollisuuksiin kuuluu edistää kirjoom
pelu opetusta ja johtaa oppilaita kehittämään kauneuskäsitystään arvokkaampaan, 
meidän oloihimme ja luonteellemme sopivaan suuntaan. Kirjoompelutyöt pitäisi 
saada käsityötuntien ohjelmaan, sitä vaatii jo yleissivistyskin. Se kuuluu Euroopas
sa naisen kasvatukseen, miksei myös meillä.” (Lindholm 1929, s. 3.)
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Ulkomaisia mallikirjoja suomennettiin soveltuvin osin, siis sellaisia malleja, 
jotka sopivat suomalaiseen makuun. Tästä esimerkkinä 1920-luvulla Ilona Ja-
lavan saksankielestä suomentama Koruompelu ja neuvoja sen oppimiseen. 
Otavan käsityökirjoja 4. Sitä ennen samassa sarjassa oli julkaistu: Virkkuukirja, 
Ristipisto-ompelu ja Kudintyöt. Sen lisäksi, että Jalava suomensi käsityökir-
jallisuutta, hän julkaisi kirjontamallisalkkuja vuosina 1913–1920. Vuonna 1913 
hän alkoi toimittaa Naisten käsityöt -lehteä ja julkaisi samannimisen kahdek-
sanosaisen kirjontamalliston vuosina 1913–1917. Jalava perusti oman käsi-
työliikkeen Helsinkiin, josta hän välitti käsityöpakkauksia ja kirjontamalleja tai 
valmiita liinoja tilauksesta. Muita vuosisadan alun kirjontamallisalkkujen toi-
mittajia olivat mm. Ellinor Ivalo, Laina Jääskeläinen, Ines Korhonen, Ingeborg 
Eklund, Lisa Palmgren, Maria Schwartzberg. (Puhakka-Hyvönen 2000, s. 24 ja 
Kuitunen 2005, ss. 34-44.) 

Museon kokoelmissa on kymmeniä tekstiili taiteilijoiden suunnittelemia mallisalkkuja, joissa 
on upeita kirjonta malleja ja salkkujen esipuheissa mielenkiintoisia analyysejä sen hetkisistä 
käsityöympäristöistä.   



20
VILLAKIRJONTA

1900-luvun alun käsityöohjeissa ei ollut tarkkoja kirjontaohjeita, väriehdotuk-
set oli ehkä annettu muttei millaisia pistoja tulisi käyttää. Kaikkien oletettiin 
osaavan kirjoa. Yleensäkin kirjontamalleissa ja ohjeissa näkyy hyvin sen hetken 
yhteiskunnan taloudellinen tilanne. Vuoden 1911 mallisalkun alkusanoissa Ilo-
na Jalava kehottaa kirjomaan mallejaan pellavakankaalle villakankaan sijaan 
vedoten terveydellisiin syihin. Koska villatyöt keräävät tomua, eikä niitä voi pes-
tä, eikä niitä raskita hävittää, koska ne ovat aikoinaan maksaneet paljon. Ja hän 
vielä lisää, että ”pellavatyöt eivät sitä paitsi vaikuta niin suuresti ylellisyystavaralta 
kuin villaiset, – varsinkin jos työt tehdään kotitekoisesta kankaasta.” Kirjailut ke-
hotettiin tekemään mahdollisimman näkyvälle paikalle pöytäliinassa, jotta väl-
tyttäisiin turhalta työltä. Jos pöydällä on aina kirjoja, niin kirjontaa ei kannata 
tehdä keskelle liinaa vaan liinan reunoihin, mistä kirjonta näkyy. (Jalava 1911.)  

Kaksi Ilona Jalavan vuonna 1918 julkaistua kirjoitus mattomallia, jotka suositeltiin tehtäväksi 
silkistä, joka oli halvempaa kuin villa. Kirjoitusmatot olivat kirjoitus pöydillä pidettäviä liinoja. 
Tuohon aikaan julkaistiin vielä kirjontamalleja myös rekipeittoihin.
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Artikkelia kirjoittaessa etsin taiteilijoiden mallisalkuista malleja, jotka olisivat voineet olla mallina 
museon kokoelmissa oleville villakirjotetuille tekstiileille. Ainoa mallipiirros, joka oli edes lähellä, 
on tämä malli n:o 1 Ilona Jalavan mallisalkusta vuodelta 1911. Keinutuolinmatto (SKM0393/005) 
on museon kokoelmissa ja sen valmistusaika 1910-1913. Kuvioaiheen on suunnitellut Ilona Jalava. 
Keinutuolin matto näkyy kokonaisuudessaan sivulla 15.
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Samaisena vuonna 1911 Ellinor Ivalo kirjoitti mallisalkkunsa esipuheessa, jotta 
kotoinen käsiteollisuus elpyisi, tarvitaan käsityön harjoittajille vaihtelevia kotoi-
sia malleja, jotka sopivat suomalaisiin koteihin ja luonteisiin (Ivalo 1911). Ulko-
maisissa kirjontamalleissa puolestaan oli tuulimyllyjä, ankkoja, saksalais- tai 
hollantilaistyylisiä asuja (Lääperi 2012, s. 55). 

Vuonna 1929 Idi Lindholm kirjoitti Vanhasta uutta kirjo-ompelumalleja -mal-
lisalkkunsa esipuheessa, että maaseudulla varsinkin kirjonta-ompelu on ul-
kolaiseen vivahtavaa, koska viime vuosina ei ole julkaistu mitään ’ainakaan 
huomattavaa’ kotimaista mallisalkkua. Ja kaikilla kirjo-ompeluharrastajilla ei 
ole mahdollisuutta hankkia käsitöitään Suomen Käsityön Ystäviltä tai tilata niitä 
kotimaista tyyliä suosivilta tekstiilitaiteilijoilta, koska tilaaminen vaatii liiaksi 
varoja ja aikaa. Tämän takia sitten ostetaan useimmiten ulkomaiset valmiik-
si piirrustetut ja aloitetut mallit tai mallivihkot lähimmästä käsityöliikkeestä. 
Lindholm itse oli suunnitellut suomalaisia kirjontamalleja Suomen kansallis-
museon kokoelmien: rukinlapojen, morsiuskirstujen, kirkkovakkojen ja tykki-
myssyjen kuvioiden pohjalta. (Lindholm 1929.) 

Mallisalkkujen laatijoiden toiveena oli, että suomalaiset mallit leviävät, kunhan 
kirjojat oppivat itse jäljentämään mallin kankaalle. Mallin siirtämisen ohje oli 
tämän tyylinen: Malli piirretään tarkasti voipaperille. Sen jälkeen neulalla pis-
tellään reikiä parin millimetrin välein pitkin voipaperin viivoja. Pistelty voipaperi 
asetetaan kirjontakankaalle ja sivellään mallin yli villakangastukolla hienoa 
jauhetta, joka on sekoitettu ultramariinista eli sinipulverista ja perunajauhoista. 
Valkoiselle kankaalle värillisen jauheen sijasta käytetään vain perunajauhoja 
tai talkkia. Tämän jälkeen paperi nostetaan pois ja mallin viivat vahvistetaan 
tärpätillä ohennetulla valkoisella öljyvärillä, jota levitetään jäykällä siveltimellä. 
Kankaan annetaan kuivua useita päiviä. (Lindholm 1929, s. 6.)

Sisustustekstiilien kirjontamalleissa näkyi 1900-luvun alussa jugend-tyyli.  
Jugend-tyylissä korostettiin kaarevia linjoja ja luonnonmukaisuutta: liljoja, 
iiriksiä, ruusuja ja männynkäpyjä. 1920-1930-luku toi mukanaan aiempaa pel-
kistetymmän sisustustyylin ja kirjonnassa käytettiin pelkistettyjä geometrisiä 
viivoja. Erilaiset viivakoristeet ja tyylitellyt muodot tulivat art deco- ja fun-
kis-tyylien mukana. (Lääperi 2012, s. 60 ja Honka-Hallila & Uusitalo 2009 s. 62.) 
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↑ Vihreän pöytäliinan (SKM1131/001) kukkien-
kirjomisessa on käytetty polveke-, linnun silmä- ja  
harakan  varvas pistoja, ja kaikki kuviot on reunustettu 
mustilla ketju pistoilla. Kukan keskustassa näkyy 
valkoisia pisteitä, jotka ovat maalijäämiä kuvion 
jäljentämisestä. Kuva: Raija Manninen 

↓ Oviverho 1920-luvulta. Käsityön museon kokoelmissa on 
runsaasti kirjottuja tekstiilejä, mutta vähemmän villalangalla 

villakankaalle kirjottuja tai niitä ei ole eroteltu luetteloitaessa.  
Kokoelmissa on villakirjottuja pöytäliinoja, seinävaatteita, 

verhoja, rekipeitteitä,  keinutuolin mattoja, tyynyjä, pannu-
myssyjä ja sängyntaustatekstiiliejä. Kuva: Karl Lahti
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villakirjonnan  
materiaalit

Vanhojen peittojen pohjakankaana oli yleensä kotikutoinen, lampaanmus-
ta, ripsisidoksinen kangas, jonka loimi oli pellavaa ja kude villaa. Peitoissa 
on ollut myös punaisia ja valkoisia pohjia. 1900-luvun alussa käytettiin paljon 
boiji-nimellä tunnettua villakangasta, sen sidos oli palttinaa ja se oli kevyesti 
vanu tettua. Kangasta oli helppo ommella ja se laskeutui kauniisti. (Honka- 
Hallila & Uusitalo 2009, s. 11.)

Idi Lindholm (1929) antoi ohjeita pohjakankaan valintaan: 
”Ensinnä muutamia neuvoja villaisia kirjontaompelutöitä varten. Jos mah
dollista, olisi syytä valita kotimaisia aineksia. Kankaaksi voi ottaa paksuhkoja 
kotikutoisia villakankaita, jotka ovat yleensä edullisia siksi, että niiden väritys 
useinkin on epämääräinen. Paljon käytetään sarkaa, paksuhkoja villankankai
ta sekä boijikangasta, jolle sen pehmoisuuden ja silti riittävän tanakkuuden 
vuoksi on hauskinta ommella. Boijikankaiden ikävä puoli on siinä, että niiden 
väritys on useasti kova. Jos halutaan pohjakankaaksi verkaa, on sitä ostetta
essa katsottava, että se on todellakin kudottua eikä vain kokoon puristettua 
huopamassaa, joka ommellessa lohkeaa. Tämän saa helposti selville, jos 
koettaa repiä kankaan reunaa; viimeksi mainittu kangaslaji repeää helposti.” 
(Lindholm 1929, s. 19.)

1900-luvun alun sisustustekstiilien villakirjontaan käytettiin sarkaa, verkaa 
ja huovutettua kangasta. Pohjakankaan väreiksi suositeltiin harmaanvihreää, 
tumman sinivihreää, kahvinruskeaa, tummahkoa vihertävän sinistä, hiekan-
harmaata, kellahtavan valkoista ja mustaa.

”Arki tai herrainhuoneeseen ei esim. pidä ostaa liian vaaleata kangasta.  
Vierashuoneissa, jos muu ympäristö sallii, tekevät sitä vastoin vaaleahkot 
työt iloisen vaikutuksen.” (Lindholm 1929, ss. 1920).
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Karjalaisessa kansallispuvussa Kivennavan 
naisen talvisessa päällysvaatteessa 
sarkaisessa viitassa on nauhamaista 
villalankakirjailua rintamuksessa 
ja hihansuissa. Kolmion muotoiset 
pistokoristeet ovat kärpäsiä. Kuva: 
Suomen käsityön museo / Suomen 
kansallispukukeskuksen kokoelmat,  
Ulla Paakkunainen
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Teknologian kehitys 
on helpottanut 

suunnittelijoita mallin 
havainnollistamisessa. 

Kuvassa Impi Sotavallan 
piirtämä luonnos sohva-

tyynyyn julkaistavaksi 
Koti teollisuus-lehdessä 

4/1928. Alemmassa 
kuvassa Johanna 

Ilanderin piirros sekä 
pisto- ja lankakokeilu 

villakirjontatyynyksi 
Vuorelman tekemis-

paketiksi. 



Tähän laakapistoin kirjailtuun keinutuolin mattoon (SKM1996) vuodelta 1911 on lisätty komeat 
hapsut, jotka olivat ajan hengen mukaisia. Kuva: Raija Manninen   
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Paksut villakankaat olivat hankalia päärmätä, joten villakankaisten pöytäliino-
jen reunat jätettiin huolittelematta, koska tiukka villakangas ei purkaudu. Toi-
sinaan reunaan kiinnitettiin koristenauha tai tupsunauha, kirjotuissa peitoissa 
iskuhapsunauha. Päärme saatettiin kääntää kerran ja ommella kiinni etu- ja 
ristipistoin, näin liina sai reunakoristeen. Keinutuolimatoissa käytettiin villalan-
gasta tehtyjä tupsuja ja ne sopivat 1900-luvun alun runsaaseen sisustustyyliin. 
(Honka-Hallila & Uusitalo 2009, s. 58.)
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Villakirjonnassa työvälineenä on ohut teräväkärkinen ja suurisilmäinen parsin-
neula. Sen lisäksi kansannaisella saattoi olla peittokirjontaa varten liitujauhoa 
ja pitkä pellavalanka, jolla pitkät viivat merkittiin pohjakankaaseen. Lanka lii-
duttiin ja jännitettiin yli kankaan. Kun langasta sitten nykäistiin, jäi kankaaseen 
liiduttu jälki. Osalla oli räätälinliitu, jolla viivat piirrettiin ja kuviot hahmoteltiin. 
Piirtämisen jälkeen kuviot merkattiin harsimalla. Varsinainen kirjonta tehtiin 
sylissä tai täkkipookissa, täkin tikkauspuissa. (Grönlund & Lehto, 1985, s. 33.)

Villakirjailuun on käytetty villalankaa. Suosittua oli nelisäikeinen löyhäkier-
teinen villalanka, jonka saattoi jakaa säikeisiin. Se oli hyvä esimerkiksi häive-
ompelussa, jolloin pistot olivat pehmeännäköisiä ja värit sulautuivat toisiinsa 
hyvin. Häiveompelu tehdään tavallisesti laakapistoin. Vuorotellen ommellaan 
pitkiä ja lyhyitä pistoja usein siten, että pistot ovat yhtä pitkiä sekä oikealla ja 
nurjalla puolella. Seuraavalla värillä pistot ommellaan edellisten lomaan ja 
näin saadaan aikaan värin häivytys. Pistot seuraavat kuvion muotoa, ja tavoit-
teena on mahdollisimman luonnollinen vaikutelma. 

Villakirjonnassa on usein säästetty lankaa siten, että vain päällipuoli kirjottiin. 
Tällöin esimerkiksi laakapistot näkyivät vain oikealla puolella kangasta. Pisto 
kiinnitettiin kuvion reunassa pienellä etupistolla, ja sitten taas toisessa reunas-
sa tehtiin samoin. (Honka-Hallila & Uusitalo 2009, s. 12.)

Villalangalla ommeltaessa pitää ottaa huomioon langan kuitusuunta. Kuitu-
suuntaa kokeillaan vetämällä lankaa sormien läpi. Lanka pujotetaan neulaan 
siten, että kuitusuunta on neulasta alas lankaa pitkin. Näin ommellessa lanka 
ei nukkaannu ja se menee helposti kankaan läpi. Villakirjonnassa käytetään vil-
lan lisäksi tehosteena muita lankoja. Usein erilaisia yksityiskohtia korostetaan 
metalli-, silkki- ja puuvillalangoin. Joissakin kuvioissa ympyröiden keskustois-
sa käytettiin päälle ommeltua toista kangasta, applikaatiota säästämään lan-
gan menekkiä ja aikaakin. (Honka-Hallila & Uusitalo 2009, s. 11.) 



Palttinasidoksiselle mustalle villaflanellikankaalle eli boijille kirjottu pianotuolin matto 
(SKM0202/009). Boijikankaan valkoiset pilkut ovat lumppua. Maton keskelle on ommeltu häive-  
ja laakapistoin viisi isoa kelta-oranssia kukkaa. Maton arvioitu valmistumisaika on 1910-1915.
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kirjontalankojen 
värit luonnosta 

Kirjottujen peittojen kirjontalangat olivat luonnonväreillä värjättyjä, kunnes 
teolliset värit tulivat käyttöön 1860-luvulla. Teollisten aniliinivärien pelättiin 
pilaavan kansan väriaistin, joka oli tottunut käyttämään luonnonväreillä värjät-
tyjä lankoja. Synteettisesti valmistetut värit olivat suhteellisen edullisia ja niiden 
laatu oli tasaista, mutta niiden suurena heikkoutena oli huono värinkesto. Ani-
liinivärien sävyjä pidettiin kovina ja vanhetessaan ne muuttivat väriä kokonaan. 
Uusien värien myötä huolestuttiin myös perinteisen käsityötaidon katoamisesta.

Tämän sarkaisen rekipeiton (W8417) kirjonnassa näkyy värisiirtymiä. Peittoa kirjottaessa on 
käytetty synteettisiä värejä eli aniliini värejä joiden kosteuden kestävyys on huono. Kun peitto  
on ollut kosteassa tilassa laskostettuna, kirjontalankojen värit ovat levinneet taitos kohdissa.  
Kuva: Raija Manninen



31
VILLAKIRJONTA

1900-luvun alussa Suomen käsityön Ystävien yhdistyksen kutomon toiminnan 
vilkastuessa tuli tarve kasvivärjätyille langoille. Yhdistys lähetti vuonna 1902 
Alina Hellenin opintomatkalle Norjaan oppimaan kasviaineilla värjäämistä. Yh-
distyksen värjäämö aloitti toimintansa samana vuonna, tavoitteena oli lankojen 
kasvivärjäys yhdistyksen omiin tarpeisiin ja suomalaisuuteen kuuluvan värjäys-
taidon elvyttäminen teollisten aniliinivärien syrjäyttämiseksi. Yhdistys järjesti 
värjäyskursseja ympäri maata vuosina 1904–1919. Kansanvalistusseura julkaisi 
1905 Alina Hellenin laatiman ensimmäisen värjäyskirjan Neuvoja kotivärjäyk-
seen kasviaineilla. Vuosina 1905–1919 kirjasta otettiin neljä suomenkielistä ja 
kaksi ruotsinkielistä painosta. 

Vuonna 1918 ilmestyneessä Ilona Jalavan toimittamassa seitsemännessä Nais-
ten käsityöt –mallisalkussa pahoitellaan värillisten kirjontalankojen vaikeaa 
saatavuutta ja siksi salkku sisälsikin enemmän valkokirjontamalleja. Myös 
kangaspula vaivasi ja maalla asuvia kehotettiin käyttämään nyt käsitöihin koti-
kutoisia puolivillaisia ja kokovillaisia kankaita, joista valmistettiin kahvimyssyjä, 
keinutuolinmattoja, tyynyjä ja pöytäliinoja. Jalava kirjotti, että jos ei mallia saa 
itse piirrettyä kankaalle, voi sen lähettää hänelle piirrettäväksi. 

”Verka varsinkin musta on hyvin vaikeasti saatavissa. Siksipä kirjoitusmatot 
tehdään silkistä, joka tulee puolta halvemmaksi.” (Jalava 1918.)

Vuonna 1920 ilmestyneessä kahdeksannessa salkussa Jalava toteaa: 
”Lankojen laatua ja määrää ei näinä niukkoina lankaaikoina ole liioin voinut 
määritellä.” 

Esimerkiksi tyynyn mallin selostusosassa kerrotaan: 
”Varret ja pitkulaiset lehdet ommellaan vihreällä, kukat lehtiä lähinnä sini
punaisella, kulmissa olevat, edellisten keskeen muodostuvat sinisellä, tyynyn 
keskellä olevat 4 aneliininpunaisella ristikkopistoilla.” (Jalava 1920.)



1900-luvun mallisalkuissa puhutaan sohvapatjoista tai pieluksista ei sohvatyynyistä. 
Sohvapatjoihin oli runsaasti tarjolla kirjontamalleja. Ne olivat oivia kirjontatöitä, koska niitä 
sai tehtyä pienistäkin kankaan palasista ja kirjontalangoiksi riittivät tähdelangat. Tyynyillä sai 
huoneen ilmettä vaihdettua ´vähällä´ vaivalla ja vähin varoin. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
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Laman ja sodan aikana kaikesta oli pulaa ja koska puutteelle ei näkynyt loppua 
ihmisten oli pakko turvautua jo olemassa oleviin esineisiin ja opetella uudes-
taan vanhoja käsityötaitoja. Luonnosta kerättiin raaka-aineita, ruoka-aineksia, 
väriaineita ja korvikkeita. Suomeen ei tuotu enää villaa eikä puuvillaa. Vanhoja 
vaatteita uudistettiin yhä uudestaan korjaamalla, paikkaamalla, kääntämällä 
kangas nurinpäin ja värjäämällä. Silloin moni villakankainen kirjailtu verho tai 
pöytäliina päätyi lasten vaatteiksi. 

Sitten taas 1970-luvun alun öljykriisi hätkäytti ja usko jatkuvaan edistykseen 
horjui. Yleinen luonnonmukaisuuden etsintä ja hippiaate toivat taas luonnon-
värit harrastajien tietoisuuteen ja käsityötuotteisiin. Pitkän tauon jälkeen jul-
kaistiin suomenkielisiä kasvivärjäyskirjoja: Terttu Hassin Luonnonväreillä vär-
jääminen 1977 ja Marjatta Klemolan Kasvivärjäys 1978. Myös sienivärjäyksen 
saloihin tutustuttiin uudelleen. (Leino 2006, s. 18.) Kasvivärjäysinnostus näyttää 
kulkeneen yhdessä kirjottujen peittojen kirjomisinnostuksen kanssa. 
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villakirjonnan 
käyttö  

kodintekstiileissä
Kirjottuja peittoja kirjailtiin Länsi-Suomessa 1700-luvun lopulta 1860-lu-
vulle. Villalankakirjonnasta kodintekstiileissä tuli suosittua 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alkupuolella. Varakkaat kodit kuorrutettiin kirjontatöillä. Paksut 
villatekstiilit lämmittivät hatarissa asunnoissa ja kesän jälkeen vaaleat ja ke-
vyet tekstiilit vaihdettiin talvikauden tekstiileihin: lattialle tummemmat ja pak-
summat riepu- tai villamatot ja ikkuna- ja oviverhoksi vaihdettiin sametti- tai 
villaverhot. Ne olivat esteettisiä ja estivät vetoa. Pöytäliinat ulottuivat lattialle ja 
ne olivat koristeltu nyörein ja hapsuin. Sohvilla oli villakirjottuja koristetyynyjä 
eli sohvapatjoja, vuodepeitteitä eli vuodemattoja. (Lääperi 2012, s. 60.)

Villaa käytettiin myös kahvipannunmyssyissä, patalapuissa ja sängyntausta-
tekstiileissä, joissa kuvioaiheina oli kukkia ja eläimiä. Verkaiset seinävaatteet 
kamarin seinillä olivat joko mustia tai tummanvihreitä, joskus tummanpunaisia 
tai harmaita, ja usein kehystettyjä. (Aydemir & Kumpp. 2012, s. 147). Makuu-
huoneiden verhoiksi suositeltiin valon pimentäviä verhoja, koska valoisassa 
nukkumista pidettiin silmille vahingollisena (Aydemir & Kumpp. 2012, s. 12).

Pohjanmaan rannikkoseuduilla ommeltiin villaisista päällysvaatekankaista 
kengänkorkomattoja. Maton jokainen kieleke huoliteltiin pykäpistoin ja koris-
teltiin linnunsilmäpistoin. Tilkut ommeltiin koneella vieri viereen pohjakan-
kaaseen ja maton keskelle saatettiin laittaa yksi yhtenäinen kangaspala. Näitä 
mattoja käytettiin sängynvierusmattoina ja kynnysmattoina. Mattoja on val-
mistettu 1800-luvun loppupuolella Ruotsissa, josta malli ilmeisesti on levinnyt 
ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Kengänkorkomattojen kultakausi lienee ollut 
1930-luku. (Aydemir & Kumpp. 2012, s. 31.)
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Asikkalan naisen puvun tasku.  
Kuva: Suomen kansallispukukeskus



Länsisuomalaisissa naisten kansallispukujen irtotaskuissa on villakirjontaa. Kuvassa Jaalan 
puvun tasku. Kuva: Suomen kansallis pukukeskus

36
VILLAKIRJONTA



37
VILLAKIRJONTA

Kengänkorkomatot ovat Karin Rosendahlin tekstiilikokoelmasta ja ne olivat lainassa Kauneutta 
niukkuudesta – pohjalaisia tilkkutäkkejä 1800-luvun lopulta ja 1900- alkupuolelta -näyttelyssä 
Suomen käsityön museon Aulagalleriassa 13.10.-4.12.2011. Kuva: Anneli Hemmilä-Nurmi
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1920-1930 -luku toi mukanaan aiempaa pelkistetymmän sisustustyylin. 
Kodeis sa tekstiilien määrä väheni ja kuviot ommeltiin geometrisinä viivoina. 
Villaisia kodintekstiilejä vältettiin pölypesinä ja koivaaran takia. Ensimmäisen 
maailmasodan aiheuttaman materiaalipulan vuoksi villaa ja värillisiä lankoja 
oli vaikea saada ja villakirjonta väistyi. Muotiin tulivat valkokirjonta ja -leike-
kirjonta kodintekstiileissä, 1920-lukua kuvataan kirjontavimman aikakaudeksi 
(Karhunkorva 2005, s. 13). Kirjonnan yleisyyttä kuvaa hyvin se, että Ilona Jalava 
kirjoitti vuonna 1924 Uusia käsitöitä -kirjassa seuraavasti: 

”Käsityönteko on niin laajalle levinnyt, että suoranaisia tekotavan neuvoja tus
kin kukaan kaipaa.” 

Sitten hän varotti siitä, että kodeissa ei saanut olla liikaa käsitöitä ja jatkoi: 
”Pöydillä pitää tietysti olla liinat ja keinutuolissa matto, kirjoituspöydällä niin 
ikään kirjoitusmatto, mutta pesukaapin nostettavan kannen päällä on tuiki 
turhaa pitää liinaa, se on epäkäytännöllistä” (HonkaHallila & Uusitalo 2009, 
s. 10).

Nyt 2010-2020-lukujen vaihteessa villakirjonta kuten kirjonta yleensä on yksi 
monista käsityöharrastajien ilmaisumuodoista. Materiaalit, tekniikat ja piston 
pituudet jokainen voi päättää itse. Ideat, mallit ja kuvioaiheet ovat yhden klik-
kauksen päässä netissä tai omassa päässä. Kirjonta on kuin meditointia arjes-
sa, siksi se pitää pintansa käsillä ajattelevien parissa vuosisadasta toiseen.
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