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RIEBAN- JA GIHCCENAHGAHPERGOARRUNGURSA
TURKIS- JA KILINNAHKALAKIN OMPELUKURSSI (60d|h)
álgá Leaibejávrris | alkaa Leppäjärvellä 10.10.2017 d.|klo. 17.00
________________________________________________________________________
Ulbmil | Tavoite:
Oahppi oahppá váldit mihttuid, sárgut minstarit sihke vadjat ja goarrut rieban- dahje gihccenahgahpira.
Opiskelija oppii ottamaan mittoja, piirtämään kaavat sekä leikkaamaan ja ompelemaan turkis- tai
kilinnahkalakin.
Sisdoallu | Sisältö:
- málle plánen | mallin suunnitelu
- mihttuid váldin ja minstariid sárgun | mitojen ottaminen ja kaavojen piirtäminen
- gahpira vadjan | lakin leikkaaminen
- skoađđasa vadjan ja goarrun | vuorikankaan leikkaaminen ja ompeleminen
- gahpira goarrun ja vátnan | lakin ompeleminen ja viimeistely
Váldde gursii fárrui | Ota kurssille mukaan
- ovtta gahpirii omd. riebannáhbealli dahje gihccenáhkii | yhteen lakkiin puoli kettua tai yksi iso
kilinnahka
- stargagákkis, man sáhttá sriiket, unna stuhkaš 40*40cm | silitystukikangasta pienipala 40*40cm.
- skoađđasa: flanealla (maid geavahuvvon flanellabáidi heive) | vuorikangasta: flanellikangasta (käy
myös käytetty flanellipaita)
- skoađasin: ullovatiidna (dakkár mii vatná) dahje omd. asehis ullobáidi | vuoriksi: villavatiinia (venyvä)
tai villaneulosta esim. kevyt rakenteinen villapaita
- goarrunmašiidna mas lea teflon- dahje rullajuolgi | ompelukone jossa on teflon- tai rullapaininjalka
- árpu, rievnnut, mihtobáddi, skárret,áimi ja suotnaárppu | ompelulankaa, nuppineulat, mittanauha,
sakset, äimä ja suonilankaa
- bábir, masa sárgu minstariid | voipaperipala ja kaavapaperia
- girurganiibbáš dahje ráhkenniibbáža dearri | kirurginveitsi tai partaveitsenterä
- styrox-lahkki náhki vanaheapmái | styrox-levyn puolikas turkiksen venytystä varten
- mielkeliibma ja lássaliidnecivccanat 10-20 stuhka, jos leat | maitoliimaa ja verhonnipsuja 10-20 kpl
Golut | Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi háŋge ja máksá ieš materiála.
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija hankkii ja kustantaa itse materiaalin.
Báiki ja áig | /Paikka ja aika:
Gursa álgá Leaibejávrri giliviesus
Kurssi alkaa Leppäjärven kylätalolla

Oahpaheaddji | Opettaja:
Gurssa oahpaheaddjin lea Inga Leppäjärvi
Kurssin opettajana on Inga Leppäjärvi
Diđoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá.
Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.
Sámi oahpahusguovddáš
Saamelaisalueen koulutuskeskus
tel./|puh. 040 572 8398
eila.syvajarvi@sogsakk.fi

