
 
Invitasjon til workshop i toving med 
Pirjo Talvio-Pasanen 
 

Tid: 03. - 04. februar 2018 
Sted Tuva aktivitetssenter, Skaun 
 

     Ansvarlige: Hilde Okstad og Ingvild Svorkmo Espelien 
Filtmaker Pirjo Talvio-Pasanen, Finland 

        Pris: 2100,- per person. 
 
 

 
 
 



Tuva aktivitetssenter og Selbu spinneri inviterer til en workshop i toving med filtmaker Pirjo 
Talvio som hospiterer på Selbu spinneri i januar og februar 2018. Under workshopen deler 
hun sine erfaringer med oss. Målet er at vi skal kose oss med arbeidet og dele erfaringer og 
kreativitet med hverandre under ei hyggelig og inspirerende helg. 
 
Program: 
Lørdag starter vi med å legge en plan for hva vil vil lage. Veggbilde? Veske/bag? Gulvteppe 
eller utesofa/benkteppe? tøfler? Pirjo og Hilde gir veiledning og råd. Vi tover det vi har 
bestemt oss for. 
Søndag: Noen er ferdige med tovingen og kan dekorere med søm eller nålefilting, andre 
fullfører prosjektet som ble påbegynt dagen før. Blir det tid til overs, leker vi oss med ull – 
det vil finnes håndtener og elektriske spinnemaskiner i verkstedet også. 
 
Materialer: 
Inkludert i prisen for workshopen er ca. 500g toveull i sauens farger, samt ca. 50g toveull 
som er farget ved selbu spinneri. 
 
Det er mulig å kjøpe ull fra norske saueraser i alle mulige kvaliteter, farger og 
foredlingsgrader, fra vasket ull til spinnesky, kardeflak og kardebånd. Ellers kan alle ta med 
ull selv. Dere kan også ta med ull i sekker om dere ønsker en vurdering av dem med tanke på 
seinere bruk. 
 
Maks 10 deltakere, så vær rask med å melde på! Påmelding er bindende. 
 
Om våre filtmakere: 
 
Pirjo Talvio-Pasanen har filtet i 12 år. Hennes første lærer i filting var den fisnke 
mesterfilteren Eija Pirttilahti. Pirjo har filtet kurver, hatter, voter skjerf, en stol (!) og 
veggtepper. Hun arbeider våtfilting og nålefilting, gjerne sammen. De filtede arbeidene 
hennes er ofte dekorert med brodering, perler, knapper eller bånd. Før Pirjo utdannet seg til 
filtmaker, arbeidet hun I YLE (Finsk radio/TV). Da hun begynte sitt arbeid som filtmaker, 
startet hun samtidig eget selskap med tjenester innenfor media kommunikasjon. 
   
Pirjo er nå under utdanning ved SASKY Municipal Education and Training Consortium, i 
Ikaalinen, Midt-Finland. De har utdanning I tekstilhåndverk. Selbu spinneri har et samarbeid 
med skolen og Pirjo er den andre studenten ved skolen som hospiterer ved Selbu spinneri. 
Hospiteringen er en erfaringsutveksling der student lærer ved å arbeid I spinneriet, samtidig 
som spinneriet lærer nye metoder av henne. 
 
Hilde Okstad driver Tuva aktivitetssenter som er en Inn På Tunet gård der Hilde har elever 
og driver med mange aktiviteter knyttet til gården. Hilde har tidligere laget friluftsklær for 
salg og har mye erfaring med søm av skinn og tekstiler, samt med toving av 
bruksgjenstander som tøfler, hatter og votter. 
 


