
LAMPUREILLE 

 
Ohjeistus raakanahkojen käsittelyyn 

Usein kysytyt kysymykset 
 

 

Miten toimia raakanahkojen kanssa, jos toimitan ne itse muokkaamolle? 
Asettele nahat leviäksi karvapuoli alaspäin. Poista tarvittaessa ulostejäämät. Tarkista että kupeet ja niskat ovat 
leviänä, ne liimantuvat helposti kaksin kerroin. Jos näin on tapahtunut, avaa taitokset. Lisää suolaa reilusti nahalle. 
Anna vaikuttaa viikon ajan. Jos mahdollista niin pidä nahat leviänä yksittäin lavojen tms. päällä, jos tähän ei ole tilaa, 
niin voit pinkata lavan päälle pinoon leviänä karvapuoli alaspäin. Suolan vaikutusajan jälkeen pinkkaa nahat lavalle 
kaksin kerroin pituussuunnassa, tee lavasta tiivis painelemalla nahkoja. Säilytys mahdollisimman viileässä. Lava on 
kuljetusvalmis, tällaisenaan sen voi kuljettaa meille. 
 
Itse tuotuna nahkoja ei tarvitse pakata säkkeihin meitä varten. Ennen kuljetusta, tarkista suola ja lisää tarvittaessa. 
Tarkista nahkojen kunto, jos ne odottavat pitkään kuljetusta. 
 
Varmin tapa testata niiden kunto: Nyi napakasti villaa, jos se on hyvin kiinni, niin nahka on kunnossa. Jos karva irtoaa 
helposti, on silloin karvatuppi kuoleentunut ja todennäköisesti karva irtoaa ja taljaan tulee kaljuja kohtia. Emme ota 
vastaan pilaantuneita nahkoja. Sivun alareunassa on kaavake, jota suosittelemme käyttämään, siihen tulee 
yhteystietosi, nahkojen määrä ja tarkennustiedot. Täytä, tulosta ja lähetä nahkojen mukana. Saat kopion 
kaavakkeesta sähköpostiisi. 
 
 
 

Kuinka lähetän nahat muokkaamolle? 
• Asettele nahat leviäksi karvapuoli alaspäin. 

• Poista tarvittaessa ulostejäämät. 

• Tarkista että kupeet ja niskat ovat leviänä, ne liimantuvat helposti kaksin kerroin. Jos näin on tapahtunut, 
avaa taitokset. 

• Lisää suolaa reilusti nahalle. Anna vaikuttaa viikon ajan. 
 

Jos mahdollista niin pidä nahat leviänä yksittäin lavojen tms. päällä, jos tähän ei ole tilaa, niin voit pinkata lavan 
päälle pinoon leviänä karvapuoli alaspäin. 
 
Suolan vaikutusajan jälkeen: 

• Pinkkaa nahat lavalle kaksinkerroin pituussuunnassa, tee lavasta tiivis painelemalla nahkoja. 

• Säilytys mahdollisimman viileässä.  

• Ennen lähetystä, tarkista suola ja lisää tarvittaessa. 

• Tarkista nahkojen kunto, jos ne odottavat pitkään lähetystä. 
  
 Varmin tapa testata nahkojen kunto: 
 Nyi napakasti villaa, jos se on hyvin kiinni, niin nahka on kunnossa. Jos karva irtoaa helposti, on  silloin 
 karvatuppi kuoleentunut ja todennäköisesti karva irtoaa ja taljaan tulee kaljuja kohtia. 
 Emme ota vastaan pilaantuneita nahkoja. 
 
Pakkaus: 

• Rullaa tai taittele nahka niin, että suola pysyy nahan välissä. 

• Pakkaa nahka kaksinkertaiseen jätesäkkiin. 

• Jätesäkit tulee pakata valuma-altaaseen. Eli tähän soveltuu hyvin jahtilaatikko tai laastipalju. Jos haluat astian 
takaisin, niin merkitse laatikko hyvin yhteystiedoillasi. 
Kotisivuiltamme löydät palatutustaljatilauskaavakkeen, jota suosittelemme käyttämään. Siihen tulee 
yhteystietosi, nahkojen määrä ja tarkennustiedot. Täytä, tulosta ja lähetä kaavake nahkojen mukana. Saat 
kopion kaavakkeesta sähköpostiisi. 

 
 



Miten taljojen palautus tapahtuu? 
Valmiit taljat voi noutaa muokkaamolta sovitusti. Lähetys tapahtuu matkahuollon kautta bussiennakkoa käyttäen. 
 
 
 

Minkälainen villa taljassa pitää olla, jotta lopputulos olisi paras? 
• Mahdollisimman puhtaita ja tuoreita. 

• Poista ulostejäämät ja pahimmat korteet. 
 
Kaikista hienovillaisimmat nahat kannattaa toimittaa mahdollisimman lyhyellä villalla n. 6 viikkoa kerinnästä. Tosinaan 
pitkiä hienovillaisia taljoja on pakko karstata auki viimeistelyssä. Hienovillaisissa tapulit eivät välttämättä jää kiinni 
vaan ne aukeavat eivätkä palaudu enää muotoonsa. 
 
Turkis ja turkistyyppiset nahat ovat kiitollisia muokattavia, villan pituussuositus on 10 cm, silloin päästään kauniiseen 
lopputulokseen. Liian pitkä villa saattaa katkeilla prosessissa ja villasta tulee harvaa ja epätasaista. Yli 20 cm pitkällä 
villalla olevia nahkoja ei suositella muokattavaksi. Suora ja karkeavillaiset ovat myös hyviä muokattavia, näissäkin 
villan mittasuositus on 10 cm.  
 

• Valkoisissa taljoissa virtsavärjäymät ja ulostevärjäymät eivät välttämättä lähde irti pesussa. 

• Merkkausmaali ei lähde pesussa pois. 
 
 
 

 

Palautustaljatilauskaavake löytyy myös osoitteesta: 
https://forms.gle/6F2WsLRdE4Xp1oiZ7 
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