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Historiaa
Nukketeollisuus Suomessa alkoi 1800-luvulla. Erityisesti Saksassa nukketeollisuudella oli jo
tuolloin hyvin pitkät perinteet. Suomeen nukkien tekeminen tuli lähinnä naisten tarpeesta
saada omaa rahaa puolison tai vanhempien kuoltua. 1800-luvun molemmat kuuluisat
nukentekijät aloittivat työnsä juuri tästä tarpeesta. Amanda Hertman jäi nuorena leskeksi ja
alkoi nukkejen teollisen valmistuksen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Hertmanin nukkejen
vaatteet oli valmistettu käytetystä kankaasta. Pää ja kädet täytettiin pumpulilla ja vartalo ja jalat
sahajauhoilla. Kuuluisin Hertmanin nukke oli Petronella, joka oli sairaanhoidon opiskelussa
käytetty aikuisen kokoinen potilasnukke. Hertmanin tuotannosta ei juuri ole säilynyt näytteitä
eikä edes montaa valokuvaa, koska luonnonmateriaalinen nukke hajosi helposti käytössä.
Hertmanin nukeista tiedetään, että ne olivat ajan tavan mukaan pitkävartaloisia, hoikkia ja
siropiirteisiä nukkeja. Toinen kuuluisa suomalainen nukke syntyi Naatalissa, kun Lindblomin
tyttäret alkoivat valmistaa nukkeja puuvillalangasta neulomalla. Nämä Naantalin nuket ovat
nykyisin käsityöläisten uustuotannossa ja myynnissä edelleenkin. Kaikki kolme sisarusta
osallistuivat neulomiseen ja sisarista vanhin istui Naantalin satamassa kaiket kesät myymässä
nukkeja matkailijoille. Nukkemalleja oli kaksi. Metsästäjä ja pitsimekkoon pukeutunut
metsästäjän rouva eli Jeegari ja Jeegerska.
Työtä naisille
Marttajärjestö perustettiin 1899. Tuohon aikaan naisilla ei vielä ollut useinkaan omaa ammattia,
mutta alkoi jo olla tarvetta tai ainakin halua oman rahan saamiseen. Sippolassa Alma Forstén
keksi, että maalaisnaiset ympäri Suomen voisivat saada lisätuloja kanojen kasvatuksesta ja
kananmunien organisoidusta myymisestä. Niinpä eri puolille maata tehtiinkin useita
mallikanaloita ja useat yhdistykset oikein kilpailivat, kuka myy eniten munia välitykseen. Vaikka
vielä 1950-luvullakin kaupungeissa oli monilla omia sikoja, lehmiä ja kanoja, ei kananmunien
myymisestä tullut kaupunkilaisten marttojen elinkeinoa. Osaksi tämä johtui siitä, että martat
olivat heti 1899 vuodesta lähtien toimineet kaupungeissa suunnaten neuvontatyötään
pääasiassa teollisuuden palveluksessa oleviin naisiin ja perheisiin. Teollisuustyöläiset eivät
kovinkaan yleisesti kasvattaneet kaupungeissa karjaa, koska he asuivat usein tehtaan
omistamissa, varsin pienissä hellahuoneistoissa.
Marttajärjestön toiminnan alkuvuosina järjestön jäseniä olivat pääasiassa sivistyneet naiset,
opettajat, ruustinnat, aateliset, porvareiden vaimot jne. He suunnittelivat ja toteuttivat joko itse
tai palkatun konsulentin avulla erilaisia neuvontatapahtumia ja sivistäviä ompeluiltoja
maanviljelijöiden vaimoille ja teollisuustyöntekijöille.
Turussa nämä sivistyneet naiset totesivat 1900-luvun alussa, että pitäisi järjestää naisille sopivaa
työtä. Esillä oli monenlaisia ajatuksia, joista useimmat kaatuivat siihen, että ammattitaidottomat
ja köyhät naiset eivät toimintaan kyenneet. Pitkään keskusteltiin esimerkiksi olkihattujen
valmistuksesta, mutta siihen ei saatu opettajaa.
Joku ehdotti sitten leikillään, että aletaan valmistamaan nukkeja.
Johtokunta suhtautui asiaan aluksi varsin laimeasti, mutta muutoin
ajatus sai innostavan vastaanoton. Kun sitten eräs henkilö lahjoitti
200 markkaa, mikä vuoden 2011 rahassa on 765 euroa, pääsivät
naiset töiden alkuun vuonna 1908. Perustettiin komitea, joka osti
työtarvikkeet ja suunnitteli ensimmäiset mallit. Samana vuonna 1908
Turun Martta-Nukketeollisuus aloitti nukkejen teon ja myymisen
Aurora Janssonin johdolla. Tuskin tuolloin arvattiin, että siitä alkoi
Suomen tunnetuin ja pisimpään toiminut nukkejen valmistaminen.
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Tekijät suunnittelivat itse runsaasti nukkemalleja, joita sitten kehitettiin ja karsittiin yhdessä
Aurora Janssonin johdolla. Karsinnasta huolimatta malleja oli vuosien saatossa monia. Olen
työssäni kerännyt erilaisten marttanukkejen nimiä ja tällä hetkellä listallani on 112 erinimistä ja
eriasuista nukkea. Voi olla, että osasta näissä on käytetty samaa päämallia. Mutta joka
tapauksessa malleja on monia. Nukkejen lisäksi tulee vielä marttanukke eläimet, mutta siitä
myöhemmin.
Kun sitten nukkejen tekemistä aloiteltiin vuonna 1908 osa tekijöistä lannistui heti
alkumetreille, koska he eivät kestäneet saamaansa arvostelua. Turun Marttanukketeollisuus piti
huolta siitä, että laatu säilyi, mutta arvostelu ei aina kohdistunut kuitenkaan laatuun, vaan myös
esimerkiksi näihin omiin malleihin.
Innokas ydinjoukko jatkoi ja vähitellen nuket saatiin esittelykuntoon. Vastaan otto oli
innostunut ja se kannusti jatkamaan mallien suunnittelua ja tekemistä.
Aloittaminen ei kuitenkaan ollut yksinkertaista. Johtaja Aurora Janssonilla ei ollut
minkäänlaista alan koulutusta ja nukkejen tekoa aloittelevat naiset olivat nimenomaan
aloittelijoita, joilla ei niinikään ollut koulutusta eikä välttämättä edes nukkejen tekemiseen
vaadittavia näppäriä sormiakaan.
Toisaalta työhön ilmoittautuneet naiset olivat innostuneita ja esittelivät usein erilaisia malleja,
joita voitiin käyttää tuotannossa.
Nukkela paisui vuosien saatossa pienestä harrastustoimintana alkaneesta yrityksestä
suurliikkeeksi. Mikään tehdas nukkela ei ollut, sillä varsinaisessa nukkelassa ei työskennellyt
kerralla johtajan lisäksi kuin 3-4 henkeä, jotka pukivat ja viimeistelivät nuket valmiiksi. Sitä
vastoin kodeissa työskentelviä marttoja saattoi olla samaan aikaan yli satakin. Esimerkiksi
vuonna 1918 Marttanukketeollisuutta palveli Turussa ja sen lähiympäristössä 112 henkeä ja
lisäksi oli Nurmen leikkikalutehtaassa noin 30 henkeä.
Nukketeollisuus oli Turun alueella niin
suosittu työmuoto, että monet naiset
toivoivat pääsevänsä nukenteko-oppiin
tehtaalle ja suunnittelivat oman nukkelan
perustamista. Tätä mahdollisuutta ei
kuitenkaan naisille annettu vaan pidettiin
tarkkaan lukua siitä, että vain taitavat naiset
tekivät nukkeja ja yhtään enempää ei tehty,
mitä pystyttiin tekemään kunnolla.
Luonnollisesti oli pelkoa myös kilpailevista
fimoista. Yksioikeus nukenpäihin takasi
vapaat kädet suunnitella marttanukketeollisuutta. Saksassa, jossa nukenteolla oli pitkät
perinteet nukketeollisuus levisikin juuri sillä tavalla, että nukkelat ottivat oppiin uusia ihmisiä,
jotka sitten perustivat omia nukkeloitaan. Saksassa tämä onnistui siksi, että markkinat olivat
siellä paljon suuremmat mitä Suomessa, jossa kalliilla nukeilla ei ollut suuria markkinoita.
Kilpailevia pieniä firmoja kuitenkin syntyi muutamia, mutta ne eivät olleet pitkäikäisiä.
Kuuluisampi näistä lienee Herralan nukketehdas, joka valmisti kuta kuinkin saman näköisiä
nukkeja, joita on vaikea erottaa tänä päivänä marttanukeista. Kaikkia nukkeja kun ei leimattu.
Nukkejen valmistuksen kopiointi oli kuitenkin Marttanukketeollisuuden hajautetun
valmistusprosessin vuoksi vaikeaa kopioida ja vastaavan kaltaiset nuket tulivat kalliiksi
valmistaa tehtaissa, koska osa martoista lahjoitti nukketeollisuudelle palkkansa, jolloin
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nukkejen valmistus tuli pienissä tehtaissa paljon kalliimmaksi, mitä osaksi talkootyönä tehden
marttojen nukkelassa.
Nukkejen rakenne
Aluksi nukkejen päät tuotiin Saksasta, Gebrüder-Heübachin nukketehtaalta. Päät olivat aluksi
posliinipäitä ja samoja päitä käytettiin saksalaisissa luonnenukeissa. Luonnenukke nimitys tulee
siitä, että jokaisella nukella oli ikään kuin oma tarinansa. Oli mm. merimiesnukkea,
kaupunkilaistyttöä, poliisia, Turun tätiä, urheilijaa, suojeluskuntalaispoikaa, vauvaa ja tietysti
kansallispukunukkeja eri maakunnista.

Nukkejen vartalot tehtiin alusta lähtien puuvilla tai pellavakankaasta ja täytettiin sahajauhoilla,
joita naiset kotonaan kuivattivat hellauuneissaan. Osalla nukeista oli hiukset, joita valmistettiin
aluksi pellavasta ja myöhemmin ensimmäisen maailman sodan aikaan Turun köysitehtaalta
saadusta manillasta.
Posliiniset päät olivat kalliita ja kaikilla ei ollut varaa hankkia marttanukkea. Siksi osa nukeista
myytiin päättöminä, jolloin asiakas sai itse laittaa pääksi halvemman mallisen esimerkiksi
guttaperkkaisen irtopään. Guttaperkka on kumeihin luettava aine. 1900-luvun alussa
guttaperkkaa sai vain luonnontuotteena. Se oli Sapotaceae-heimon puiden maitiaisnesteen
kuiva-aine, josta ryhdyttiin tekemään monenlaisia esineitä. Esimerkiksi golfpalloja tehtiin
guttaperkasta jo 1800-luvun puolivälin jälkeen. Nykyisin guttaperkkaa valmistetaan
teollisestikin ja se on isopreenin polymeroitumistuote, jonka polymeeriketjut pakkautuvat
lähemmäksi toisiaan. Siksi guttaperkka on kovempaa kuin kautsu. Guttaperkasta valmistetaan
nykyisin esimerkiksi sähkölaitteiden päällisiä ja hampaiden juurikanavien täyteaineena.
Irtopäitä olikin myynnissä kaupoissa paljon, sillä äidit tekivät viime vuosisadan alussa paljon
nukkeja tyttärilleen itse.
Ensimmäisen maailman sodan aikana oli vaikeuksia saada saksasta riittävästi nukenpäitä.
Suomalaiset nukke tilaukset kuitenkin kasvoivat nukketeollisuuden maineen kasvaessa. Niinpä
Turussa alettiin pohtia oikein vakavasti sitä, josko saksalaisen posliinipään korvaavia päitä voisi
valmistaa Turussa.
Kun saksalaiset nukenpäät loppuivat, kokeiltiin kangaspäisiä nukkeja, joiden trikoinen pää
maalattiin, mutta se malli ei kiinnostanut ostajia. Maalarimestari Henrik Emil Nurmi kehitti
leikkikaluliikkeessään massan, joka ulkonäöllisesti muistutti posliinia, mutta joka oli valmistettu
kipsi/paperimassa-seoksesta. Näitä päitä alettiin valmistaa 1910-luvun loppupuolella ja
marttanukketeollisuus hankki päihin yksinoikeuden. Ensimmäisen maailmansodan edetessä
päiden tekoon tuli ongelma. Kipsiä ei enää saanut maailmanmarkkinoilta. Lopulta kuitenkin
naisten sitkeyden ja ehkä onnenkin avulla saatiin ostaa Turun kaakelitehtaalta sekä kipsiä että
sementtiä, joita molempia käytettiin pään raaka-aineena.
1928 Nurmi haki patenttia uuteen nukenpäämassaan haettiin patenttia. Massa sisälsi mm.
sulfaattiselluloosaa ja savea jotka tekivät päästä paljon kestävämmän.
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Ennen toista maailmansotaa alettiin valmistamaan hienoa neitinukkea, bebeä. Nukke muistutti
kiharrettuine hiuksineen ja kaupunkilaisneidin vaatteineen Shirley Templeä, jonka elokuvat
valloittivat maailmaa. Bebestä tulikin pian joka tytön unelmanukke. Bebeillä oli liikkuvat
lasisilmät, paitsi pula-aikaan, jolloin nekin valmistettiin Nurmen tehtaalla massasta. Myös
metallisia silmiä kokeiltiin. Pula-aikana jouduttiin bebejä muutoinkin yksinkertaistamaan.
Syntyi ns. pula-ajan bebe. Mohairlankaa ei saatu hiuksiin, ja hiukset maalattiin.
Toinen maailmansota hiljensi nukketeollisuutta paljon enemmän, mitä ensimmäinen. Raakaaineista oli todella pulaa ja kansanhuoltoministeriö eväsi 1942 kaikki nukketeollisuuden
ostoluvat. Jäljelle ei jäänyt kuin paperikangasta, josta valmistettiin nukkeja. Vuonna 1944
valmistusmääräys kumottiin, mutta materiaalipula jatkui edelleen. Jostain saatiin ostaa valkoista
lakanakangasta jota värjättiin eri värisiksi ja niistä valmistettiin vaatteita. Erityisesti
bebenukkeihin käytettin myös eripuolilta haalittuja kangastilkkuja. Pulmia riitti myös
lasisilmien tuontitulleissa ja monessa muussa asiassa.
Vaatteet
Nukkejen puvuston kappaleet leikattiin
nukkelassa ja vaatteet ommeltiin kodeissa
muiden töiden lomassa. Leikatut kappaleet
jaettiin kotityöntekijöille taidon mukaan.
Osa vaatteista vaati suurempaa näppäryyttä
ja tarkempaa taitoa kuin toiset.
Varsin pian kotityöntekijöistä alkoi löytyä
erilaisia osaajia. Osa naisista erikoistui
vartalon tekoon ja niiden täyttämiseen
sahajauhoilla. Osa teki vain alusvaatteita tai
päällysvaatteita. Yksi erikoistui
nukenkenkien tekemiseen, eräs vanha mummo teki puvuissa tarvittavia nauhoja, yksi teki
hatut, yksi valmisti nukkejen peruukkeja mohairlangasta ja kähersi ne korkkiruuveille. jne.
Osa naisista kutoi 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä kankaita asusteita
varten kotonaan, mutta teollisten kankaiden
yleistyttyä siirryttiin käyttämään vain teollisia
kankaita ja vain kansallispukukankaat oli
käsinkudottuja. Ne ostettiin suoraan
Wetterhoffilta.
Tuotteet haettiin naisten kotoa tai naiset
toimittivat ne itse nukkelaan. Siellä tuotteet
tarkastettiin yksitellen ja vasta sen jälkeen
annettiin uutta työtä ja maksettiin palkka.
Markkinointi
Alkuvaiheessa nukkeja myytiin toreilla ja markkinoilla. Syksyisin nukkeja sai ainakin Turun,
Helsingin, Tampereen ja Salon syysmarkkinoilta ja joulunaikaan Turun puutorilta. Erilaisiin
näyttelyihin ja messuihin osallistuttiin omalla osastolla, jossa nuket olivat näyttävästi esillä.
Näyttelyjä käytiin pitämässä ulkomaista myöten. Vuonna 1912 aloitti kauppamatkustajana
rouva Martta Lehtovaara, joka kiersi nukkemallien kanssa ympäri maata myyden niitä
kauppoihin ja esitellen niitä messuilla. Lehtovaara kiersi maata nukkejen kanssa aina vuoteen
1957 saakka.
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Suomessa järjestettiin ensimmäiset itsenäisen Suomen aikaiset omat messut 1920, minkä
jälkeen Marttanukketeollisuus osallistuikin ahkerasti messuille. 1930 Marttanukketeollisuus sai
Suomen messuilla Helsingissä II palkinnon ja kunniakirjan hyvästä messuosastostaan ja 1935
saatiin kultamitalli.
Nukkejen vienti ulkomaille aloitettiin Ruotsiin ja Norjaan ensimmäisen maailman sodan
jälkeen. Jo sitä ennen oli nukkenäyttely Pietarissa 1913 ja Lontoossa 1914. Ruotsissa oli suuri
näyttely 1939 jolloin oli pohjoismaiset emäntäpäivät. Tätä näyttelyä varten tehtiin uusi,
marttamekkoinen malli, jolloin nukke oli pukeutunut samoin, kuin martatkin olivat
pukeutuneet vuodesta 1931 lähtien. Ensimmäinen näyttely Amerikan mantereella oli 1939.
Viimeinen ulkomaan näyttely pidettiin 1969 Pariisissa.
Nukkeja myytiin aktiivisesti postimyyntinä
myös Emäntälehden ja Kotilieden kautta.
Monissa Kotiliesissä oli marttanukeista
sommiteltuja kansikuviakin. Tilauksia tuli
joskus niinkin paljon, ettei niitä kaikkia
pystytty toimittamaan. Rytkösen
lelukauppa Hämeenlinnasta kirjoitti
Turkuun Martta-nukketeollisuudelle 1942
suurimpaan nukkepula-aikaan hellyyttävän
runomuotoisen kirjeen, jolla yritti erottua
edukseen muiden tilaajien joukosta.

Oi nukken synnytyslaitos suuri.
Meill’ nukkepula on julma juuri;
ei Martta-nukkea ainoatakaan.
Siks esitän nyt pyyntöni vakaan,
ett’ ette jättäis’ meit’ ihan ilman,
vaan edes jonkun Adin, Martan tai
Hilman
tai mitä muuta vain valmistuu,
jolla ois’ silmät, nenä ja suu
lähtemään toimittaisitte meille
niin kiitollisina oltais’ me teille!
Miten tunnistaa marttanukke?
Marttanuken erottaminen muista kotimaista tai saksalaisista Gebrüder-Heübachin
nukketehtaalla valmistetuista luonnenukeista voi olla vaikeaa, koska tuotanto on ollut
samankaltaista. Myöskään vaatteiden perusteella on vaikea tehdä tarkkaa
määritystä, sillä monet äidit ompelivat isojakin vaatevarastoja tyttäriensä
nukeille, eikä näin ollen ole aina varmaa se, onko juuri alkuperäinen vaate vai
kotona tehty malli säilynyt nuken yllä. Useinkaan kokonaista vaatevarastoa ei
ole säilynyt.
Parhaiten aidon marttanuken voisi tunnistaa paperisesta marttamerkistä,
valmistajan todistuksesta, joka laitettiin jokaisen nuken vaatteeseen. Nukeista,
joilla leikittiin, paperi on kuitenkin lähtenyt heti ensimmäisissä leikeissä irti.
Osassa marttanukeista on punaisella lyöty leima rintalastassa.
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Tutuimmat nuket
Pipsa (kuva kannessa) oli yleisin marttanukeista. Pipsa oli iloinen, hymykuoppainen,
punaposkinen, suurisilmäinen oikea vauvankokoinen nukke (46 ja 49 senttiä). Sillä oli maalatut
siniharmaat tai ruskeat silmät. Hymyilevä suu, josta kieli näkyy. Tukka oli maalattu ja sinä oli
otsakiehkura. Vartalo oli kangasta ja siinä oli lonkkanivelet. Vanhimmat vartalot oli pellavaa tai
juuttikangasta, uusimmat puuvillaa. Pula-ajan vartalot oli paperikankaasta. Kädet olivat joko
massaa tai kangasta. Kangaskäsissä oli tikatut sormet, massakäsissä muotoillut. Pipsan päitä
myytiin myös erikseen kotona valmistettavaksi, jolloin lapset saattoivat itsekin opetella
ompelemista. 1950-luvulla Pipsaa valmistettiin myös kumisena. Kuten Bebeilläkin, oli
Pipsallakin liikkuvat silmät. Pipsan voi sekoittaa ruotsalaiseen Prinsessa nukkeen, mutta näissä
Prinssessoissa on niskassa nuken nimi Princess ja kruunun kuva nimen yläpuolella.

Bebenukeilla ei koskaan ole maalattuja silmäripsiä, vaan niillä on ollut aina mohairripsinauha,
joka tosin on saattanut kulua leikeissä. Monilla muilla vastaavilla nukeilla kuitenkin oli maalatut
ripset. Bebenuken silmiä ympäröi mustanharmaa rajaus, joka on hyvin näkyvä. Silmän
sisäkulmassa on punainen kyynelpiste. Nuken suu on aina avattu ja sisäpuolella on punainen
kangas, joka näyttää kieleltä. Kankaaseen on maalattu kaksi tai neljä hammasta tai huuleen on
kiinnitetty erilliset hampaat. Kulmakarvat on maalattu hienostuneesti. Poskipunaus on runsas
ja huulet kirkkaan punaiset. Pula-ajan bebeissä värit on hehkeämmät. Suurimmalla bebellä oli
aina nahkavartalo, pienempi kokoisilla kankaasta valmistettu . Kädet ja jalat olivat massasta.
Pienimmällä bebellä oli jalkaan muovailtu korkokengät, isommilla erilliset kengät. Nurmen
valmistamien massakäsien lisäksi on ollut saksalaisia käsiä guttaperkasta joissa on useimmiten
leimat, jotka voivat erehdyttää määritystä.
Bebenukeilla oli useimmiten valkoiset tai vaaleanpunaiset silkkitrikoosukat, mustat tai valkoiset
kengät, jotka oli tehty vahakangasta muistuttavasta materiallista. Kengät olivat joko avokkaat
tai nilkkaremmiset. Alusvaatteet olivat valkoista tai luonnonvalkoista batista tai ohutta
puuvillakangasta. Alushameen olkanauhoissa oli nauhat tai napitus yksi nappi molemmissa
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olkapäissä. Alushameeseen on neulottu kiinni alushousut, jolloin yhdistelmän voi pukea päälle
vain olkaimet avaamalla. Housuissa saattaa olla ajan tavan mukaan luukku. Bebeillä oli kauniit
vaatteet ja yleensä myös hattu. Hienoimmilla bebeillä oli karstatusta mohairvillasta tehdyt
peruukit ja korkkiruuvikiharat. Peruukin väri oli aina oljenkeltainen, tummanruskea tai
maantienhiekan värinen. Bebejä tehtiin myös kansallispukuisina matkamuistonukkeina.
Marttapehmot
1960-70 luvulla marttanuket alkoivat olla
huomattavasti kalliimpia kuin vastaavan
kaltaiset isot nuket, joita tehtiin tehtaissa eri
puolilla maailmaa. Näin ollen tavallisten
nukkeäitinen nukenkaipuu tyydytettiin
tuontinukeilla. Marttanukketeollisuus myi
edelleen hyvin kansallispukuisia nukkeja, mutta
muiden menekki laski vuosi vuodelta, eikä amerikkalainen vientikään
vetänyt.
Tämän vuoksi kokeiltiin erilaisten mollamaijojen ja pehmolelujen valmistusta. Näitä
pehmoleluja olikin sitten monenlaisia aasia, oravaa, kettua ja montaa muuta.
Reprot
Nykyisin marttanukkejäljitelmiä tehdään erilaisilla kursseilla. Kursseja pidetään esimerkiksi
kansalaisopistoissa eri puolilla suomea.
Kuvat
Mustavalkoiset kuvat Marttaliiton kuva-arkisto
Värikuvat Kirsi Vesterbacka
Kansi Pipsa-nukke. Kuvattu Marttojen perinnetietokeskus Syreenin näyttelystä Marttanuken
tarina 2007.
s. 2 Weissman, Johansson ja Lehtovaara sekä tuntematon nukketeollisuuden työntekijä
nukkelassa 1916.
s. 3
s. 4 Eri kokoisia Bebé-nuken vartaloita.
s. 5 Marttanuken vaatekaapin sisältöä. Erilaisiin vaatteisiin puettuja marttanukkeja.
s. 6 Nukkejan pakkausta pärekoreihin kuljetusta varten . Hevoskuormallinen nukkeja lähdössä
asemalle. Paperisia nukkeihin kiinnitettyjä merkkejä.
s. 7 Bebé nukkeja eri kokoisina ja eri asuisina.
s. 8 Marttapehmoja ja Marttanukketeollisuuden mollamaija.
Tässä käytetyt lähteet:
Suuri Suomalainen nukkekirja Anna-Lisa Amberg ja Benita Suomi, Ajatus 1997.
Pipsa ystäväni Turun Marttanukketeollisuus 1908-1974, Turun maakuntamuseon näyttely esite
20.10.-1989-31.1.1990.
Antiikkilehti Talvi 2000.
Manja Haltia Marttatoiminta 1899-1949 ja Marttatoiminta 1949-74
Emäntälehden artikkelit
+nettisurffailut.
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