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RYIJYN TRIMMAUS eli KAMPAAMINEN JA LEIKKAUS 

 
Ryijyn valmistuksen yksi tärkeä viimeistelyvaihe on trimmaus eli nukan kam-
paaminen ja leikkaus. Se tehdään ihan viimeisenä sen jälkeen, kun ryijy on 
kokonaan nukitettu ja päärmeetkin on ommeltu. 
 
Trimmaus tehdään siten, että yksi tai kaksi nukkariviä kerrallaan (ryijyn ylä-
reunasta alkaen) avataan nukkarivien väliä pitkin jollain pitkällä lastalla (esim. 
viivoitin tms.), suoristetaan nukat ja nostetaan ne pystyyn kamman avulla (vrt. 
kohta kampaaminen ja harjaaminen) ja selvästi liian pitkät "huiput" leikataan 
pois. Yleensä poistettavaa osaa on vain muutaman millimetrin verran (enin-
tään 2 - 4 mm). Tarkoituksena ei ole tehdä yleensä eläväpintaisesta nukasta 
ihan tasapitkää (samettimaista) vaan ainoastaan siistiä selvästi ylipitkät ym. 
ylimääräiset langat pois sekä kammalla poistaa tekovaiheessa jäänyt "nöyhtä" 
eli irronneet kuidut ja leikata sellaisten lankojen päistä pieni osa pois, joista 
kierre on auennut. Kammalla saadaan nostettua ja suoristettua myös tekovai-
heessa mutkalle toisten nukkalankojen alle jääneet langat. 
 
Tämä käsittely voidaan tehdä ryijylle uudestaan myöhemminkin joko pesun 
jälkeen tai pesun sijasta. Käsittely kannattaa tehdä nimenomaan silloin, jos 
lankojen kierre on auennut pesussa, nukka on nöyhtääntynyt tai valo on haa-
listuttanut nukkien päät ja siten ryijyn väri on kauttaaltaan haalistunut. Näin vä-
rit saadaan uudelleen esiin ja ryijy jälleen lähes alkuperäiseen "loistoonsa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Leikkaa selvästi pidemmät "huiput" ja auenneiden           Kuva 2. Leikattu nukkapinta on "tasaisen epätasai- 
nukkalankojen päät. Enintään 2 - 4 mm.                                        nen" ja eläväpintainen, mutta siisti. 

 

Kampaaminen tai harjaaminen 
 

Suurin osa ryijyyn kertyneestä irtoliasta (pöly, karvat, irronneet kuidut ym.) ja 
nuhruisuudesta saadaan pois kampaamalla tai harjaamalla. Näin voidaan 
myös pidentää pesuvälejä. 
 
Kampaamiseen käytetään harvapiikkistä kampaa tai pehmeää harjaa. 
 
Ryijystä riippuen kammataan joko nukan suuntaan (laakanukkainen ryijy) tai 
"vastakarvaan" (pystynukkainen ryijy). 
 
HUOM! ryijyn nukka ei ole "takussa", joten kammalla tai harjalla vain kevyesti 
suoristetaan nukka, jolloin myös pöly, yms. saadaan pois. Nukkaa ei siis 
kammata kuten takkuisia hiuksia vetämällä kampaa nukan läpi, ettei nukka-
langan kierre aukea. 


