LAMPAANTALJAT
Laatuluokitukseni karkeasti kuvailtuna
1-laatuiset ovat täysin virheettömiä tai niissä on taljapuolella reikä, joka ei näy ulkopuolelle.
Hinnat alkaen valkoiset 55 €, muut värit alk. 85 €.
2-laatuisissa taljoissa virhe on yleensä taljapuolella oleva reikä, joka saattaa näkyä villan puolella.
Myös villan laadun tai taljan muodon vuoksi talja voi päätyä tähän luokkaan. Hinnat alkaen 45 €.

Hieman taustaa taljan laatuun vaikuttavista tekijöistä:
*Reiät syntyvät taljan nylkyvaiheessa ja niitä tulee väistämättä osaan taljoista.
*Villattomat kohdat taas syntyvät raakataljojen säilytysvaiheessa ja niiden syntyyn vaikuttaa
useampi tekijä.
*Villan laadun vaihtelu on rotuominaisuus. Kasvattamamme rotu on texel, jonka jalostuksessa
villanlaatuominaisuuksia ei painoteta. Texelin taljoista löytyy siis koko kirjo pehmeästä karkeaan,
kiharasta suoraan ja kaikkea näiden väliltä.
*Villan pituuteen yksilölliset ominaisuudet eivät vaikuta, vaan se miten kauan keritsemisestä on
aikaa teurastushetkellä.
Jokainen talja on siis omanlaisensa, joten varaathan aikaa, kun tulet etsimään itsellesi
mieluisinta.

Taljojen hoito
Kaikki taljamme muokataan Rantasen nahkajalostamolla Laviassa, joten ne ovat täysin
satakuntalainen lähituote. Taljojen muokkauksessa ei käytetä kromia, joten ne ovat turvallisia
myös herkälle vauvan iholle. Hellemmän valmistusprosessin vuoksi taljat eivät ole vesipestäviä
vaan taljapuoli kovettuu kastuessaan. Taljoissa on edelleen myös tallella hieman ominaistuoksua,
joka voimistuu villan kostuessa.
Parhaimmillaan talja kestää hyvänä useita vuosia. Käyttöikää voit pidentää ravistamalla ja
tuulettamalla taljaa säännöllisesti, kevyellä imuroinnilla villan suuntaisesti, lumipesulla (jäähdytä
talja ensin ulkona, sen jälkeen pakkaslumessa tamppaus karvapuoli alaspäin ja lopuksi ravistellaan
lumet pois) ja pitämällä taljan kuivana. Suoravillaista taljaa voi kuohkeuttaa myös kevyellä
harjaamisella harvapiikkisellä kammalla. Pienet tahrat voi poistaa esimerkiksi herkälle
vaatteelle/käsinpesuun tarkoitetulla pesuaineella (esim. Marceille-saippua). Tällöin puhdista
varovasti vain tahrakohta mahdollisimman pienellä vesimäärällä.

Askartelijat ja lemmikinomistajat huomio
Jokaisessa saapuvassa taljaerässä tulee mukana ulkonäöltään virheellisiä taljoja, jotka luokittelen
3-laatuun. Näissä taljoissa oleva virhe on karvapuolella eli taljassa voi esimerkiksi olla isompi reikä
tai karvaton kohta. Sisustustaljoiksi näistä ei siis ole, mutta ne sopivat mm. lemmikin pedin päälle
tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa taljan ominaisuudet ovat ulkonäköä tärkeämmät. Taljojen
hinnat vaihtelevat virheen ja taljan koon mukaan välillä 30–40 €.
3-laadun taljat eivät ole tilanpuutteen vuoksi esillä koko ajan, mutta voit sopia ajan
myyntiviikonlopun ulkopuolle. Tällöin voit rauhassa tutkia ja levitellä taljoja. Myös myyntiaikoina
(kiireaikojen ulkopuolella) taljat on mahdollista saada näytille.
Myöskään taljan palat eivät ole jatkuvasti esillä ja tuon ne pyynnöstä näytille. Palat on lajiteltu
tummiin ja valkoisiin. Palojen hinnat ovat: iso paperipussi (n. 30x40 cm) 10 € ja pieni 5 €. Tähän
hintaan saat ottaa niin paljon paloja kuin saat pussiin mahtumaan. Taljan palat sopivat askarteluun
tai esimerkiksi lemmikin pedin täytteeksi (huomioi puhtaanapidon rajoitukset). Huomioithan että,
paloja ei ole saatavilla koko aikaa ja määräkin on rajallinen.
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