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PEITÄ JA SUMUTA 
 
Tässä verhokankaassa kuviot on sumutettu tavallisella sumutinpullolla 
loimilankojen pintaan! 

Aaltokuviot on leikattu voimapaperista, ja asetettu ennen sumuttamista 
loimilankojen päälle. Kuviot jäävät loimen väriseksi ja väri tulee 
taustaan. Väriaineeksi käyvät nestemäiset tekstiilivärit, jotka kiinnitetään 
silittämällä. Välineet ovat yksinkertaisia ja helposti jokaisen kutojan 
saatavilla, joten tartu toimeen.

Loimen maalaus on helppoa ja nopeaa. Yhdellä kertaa saadaan 
maalattua loimi rintapuusta selkäpuuhun saakka. Niisivarret ja pirta 
jäävät keskelle, mutta kuvioiden suunnittelussa otetaan tämä huomioon. 
Maalauksen jälkeen värin annetaan kuivua ja värjätty osuus kudotaan 
tavalliseen tapaan.

Tekniikka on helppo, mutta kuvioiden suunnittelu, sommittelu ja 
sumuttaminen vaativat taiteellista rohkeutta. Suunnittele ja piirrä 
kuvioita, joissa on selkeästi tunnistettava muoto, ja jotka luonnostaan 
ovat tasaista taustaa vasten, kuten taivasta tai merta. Aaltokuvioiden 
lisäksi vastaavia maisemallisia aiheita ovat esim. eri kokoiset talot ja 
niiden siluetit, puut ja metsänraja, tunturit ja vuoret.  

Sumutinpullosta tulevan sumutteen pitää olla ehdottomasti tasainen 
ja pitkä. Lyhytaikaisella suihkulla ei ehdi tehdä liukuvaa värirajaa ja 
ylimääräiset tipat näkyvät selvästi kankaassa. Värin vahvuus valitaan 
aiheen mukaisesti. Kokeile värejä luonnonvalkoiseen puuvillakankaaseen  
ennen värjäystä.

Loimi on ohutta luonnonvalkoista puuvillalankaa ja kuteena on 
vaaleanharmaa puuvillalanka. Kankaassa on värikuvioiden lisäksi 
ruudullinen sidoskuviointi. Harvaan kudottu kangas laskeutuu kauniisti 
ja ruutukuviot jäävät himmeästi taustalle. 

Loimeen voidaan kutoa verhot myös ilman maalauskuvioita. Kuteen väri 
voi olla silloin tummempi, joka tuo ruutukuviot paremmin näkyville. 

Loimeen maalattuja 
maisemakuvia

Aaltokuvioitu verhokangas

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Reilin

RUUTUJA JA AALTOJA
Kankaassa on vapaiden aaltoku-
vioiden lisäksi täsmällisiä ruu-
tukuvioita.  Kilpikangassidoksel-
la kudotut loimi- ja kudevaltaiset 
ruudut muodostavat kauniin 
pinnan ja antavat hyvän taustan 
painetuille kuvioille.



Loimi  Puuvillalanka 16/2, valkaisematon, tex 38x2 
 (1 kg = 13000 m)
Loimen  leveys 132,8 cm
 tiheys 10 lankaa/cm
 lankaluku 1328
 pituus 6,2 m (2 verhoa)
 langanmenekki 600 g

Pirta  50/2
Sidos  Kilpikangas

Kude  Puuvillalanka 16/2, tex 38x2 
 (1 kg = n. 13000 m)
 vaaleanharmaa 340 g

Maisemaverhot 3694

Loimimaalatut verhot
Koko valmiina 2 kpl á 120 x 235 cm

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Reilin

KUDONTAOHJEET

Kudo alkuun 10 cm alapäärmettä varten. Kudo verhokangas 
poljentaohjeen mukaisesti vaaleanharmaalla puuvillalangalla. Kudo 
verhon loppuun 6 cm yläpäärmettä varten. Kuteen tiheys on 7 
lankaa/cm. Älä kudo liian tiukkaa!

Värjää kuviot loimilankoihin ennen kutomista pirran eteen ja 
niisivarsien taakse samalla kerralla. Värjäysohjeet ovat ohjeen 
lopussa. Värjäyksen jälkeen anna värin kuivua ja kudo värjätty osuus. 
Värjää sitten uudet kuviot samalla tavalla.

Näissä kangaspuissa (Finlandia -kangaspuut) kerralla värjättyjen 
kohtien pituus oli n. 115 cm. Ennen seuraavaa värjäystä jätettiin 
n. 15 cm värjäämätöntä kohtaa. Näin kahden värjäyskerran jälkeen 
kankaan kudottu pituus oli 237 cm.  

Verhokangas kudottiin 254 cm korkeaksi. Verhon kudottu pituus 
päärmeineen on 270 cm. Kudo toinen verho samalla tavalla kuin 
ensimmäinen aloittaen 10 cm päärmevaralla.

Pidä kuteen tiheys samana koko ajan, niin verhojen sidoskuviot 
pysyvät yhtä korkeina. Mittaa ensimmäisen verhon kudonnan 
aikana kuvioiden korkeudet ja värjäyksen kohdat ja merkitse ne 
paperille piirroksena. Se helpottaa toisen verhon kuvioiden ja 
värjäyskohtien saamista samoille korkeuksille.

Väriä!
Käytimme värjäyksessä Emo-tuotannon ruiskuemul-
siota, joka sisältää myös kiinnitysaineen. Lisäsimme 
siihen väripigmenttejä ja kokeilimme tulosta luonnon-
valkoiselle puuvillakankaalle. 
Jaoimme liemen kahteen osaan ja lisäsimme vielä toi-
seen liemeen väriä, jotta saimme kaksi erilaista sävyä. 
Väriliemet laitettiin sumutinpulloihin, joissa onerityi-
sen  tasainen ja hienojakoinen suihku.
Värilientä oli yhteensä n. 1 litra, josta jäi käyttämättä n. 
3 dl. Voit käyttää myös valmiita puuvillalle tarkoitettuja 
nestemäisiä tekstiilivärejä. Toimi silloin värin käyttöoh-
jeiden mukaisesti.

Sekoita kerralla 
tarpeeksi värilientä, 
koska samanlaisen 
värin sekoittami-
nen uudelleen on 
vaikeaa!



10 cm
alapäärme

40 x6 x4 x13 x4 x6 x40 x

4 x

16 cm

16 cm

4 x = 2,5 cm

4 x = 2,5 cm

7 x = 5 cm

2 x = 1,5 cm

2 x = 1,5 cm

toista
= noin
29 cm

Kuviot on värjätty suihkuttamalla sumutinpullolla värilientä 
kuviosabluunoilla peitettyjen loimilankojen päälle.  Väri on 
kiinnitetty silittämällä valmis kudottu kangas huolellisesti kahteen 
kertaan. Värjäysohjeet ovat seuraavalla sivulla.

Ompele verhokappaleiden päihin suorat ompeleet, ja leikkaa 
vasta sitten ne irti toisistaan. Kutista kankaat kastelemalla. 
Upota kankaat väljään kädenlämpöiseen veteen, jossa on vähän 
kirjopyykinpesuainetta. Liikuttele varovasti kankaita vedessä. 
Huuhtele ja purista kevyesti vedet pois. Ripusta kuivamaan ilmavaan 
paikkaan. Asettele kankaat mahdollisimman suoraksi narujen tai 
telineen päälle. Käy välillä siirtämässä kankaiden paikkaa, jotta 
niihin ei jää vekkejä. 

Verhokankaiden koko puista pois otettuna ennen pesua:
I verho 129 x 260 cm
II verho 129 cm x 278 cm (kudottu loimi loppuun)
Verhokankaiden koko pesun jälkeen:
I verho 120 x 244 cm
II verho 120 x 260 cm (16 cm leikataan pois)
Valmiit ommellut verhot:
I 120 x 235 cm
II 120 x 235 cm 

Maalaa loimeen 
maisemakuvioita 
sumutinpullolla
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Loimilankojen kuvioiminen
sumuttamalla
Kierrä lointa kangastukille päin niin paljon, että kudotun 
kankaan reuna on rintapuun päällä.

Suojaa kangaspuut muovilla: Leikkaa muovista kappale, joka 
on vähintää kangaspuiden levyinen ja noin metrin korkuinen. 
Kiinnitä muovi niisivarteen tai muuhun pitkään rimaan 
pitkältä sivulta. Tee toinen samanlainen rimaan kiinnitetty 
muovikappale.

Laita toinen rima luhan eteen loimilankojen päälle ja pujota 
toinen loimilankojen alle. Paina rimat vastakkain ja kierrä 
päihin tiukasti kumilenkit. Katso että loimilangat jäävät 
tasaisesti ja tiukasti rimojen väliin. Nosta ylempi muovi 
vipukehän päälle ja kiinnitä teipeillä. Vedä alempi muovi 
loimilankojen ja rintapuun/selkäpuun väliin. Leikkaa vielä 
kappale muovia rintapuun päälle suojaamaan kudottua 
kangasosuutta. Suojaa niisivarsien takana värjätessä 
kangaspuut muovilla samalla tavalla.

1. Suojaa kangaspuut pirran edestä muovilla.

2. Värjää loimi pirran edestä. Aseta sapluunakuviot 
loimilankojen päälle. Kuviot voivat mennä vähän 
päällekkäin ja välillä myös loimen reunan yli. Sumuta 
tasaista värisuihkua sapluunoiden ympärille. Siirrä 
sapluuna/sapluunat varovasti loimen toiseen kohtaan ja 
sumuta väri. Ota sapluunat varovasti pois loimen päältä, 
ja laita ne paperin päälle lattialle. Pyyhi sapluunoista 
ylimäärinen väri pois, anna kuivua ja laita painon alle 
suoristumaan.

3. Irroita ja pyyhi suojamuovit pirran edestä ja kiinnitä ne 
niisivarsien taakse. Värjää loimilangat niisivarsien ja 
selkäpuun välistä samalla tavalla sapluunoiden avulla.Yhdellä kerralla värjätään loimilangat pirran ja rintapuun väliseltä 

alueelta sekä niisivarsien ja selkäpuun väliseltä alueelta. Värjätty kangas 

kudotaan seuraavaan värjäyskohtaan saakka.

1. 2.

3.
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VERHOJEN OMPELU

Aseta verhokappaleet pöydälle vierekkäin ja aseta kankaat niin, että 
sidoskuviot ja värjätyt kuviot osuvat mahdollisimman hyvin samoille 
korkeuksille. Jos yläreunasta pitää leikata pois ylimääräistä, tee se 
tässä vaiheessa. Ompele suora ommel leikkauskohdan reunaan 
ennen leikkausta. 

Yläpäärmeet: Taita ja silitä n. 2 cm verhokankaan yläreunasta 
taustapuolelle. Kiinnitä nuppineuloilla leveä rypytysnauha taitetun 
reunan päälle n. 0,5 cm päähän yläreunasta. Harsi yläreunasta kiinni. 
Ompele nauhan yläreuna käsin kiinni kankaaseen, katso että ommel 
lävistää molemmat kankaat. Pistä lyhyitä loimen suuntaisia pistoja ja 
jätä pitkä pistojen väli. Ompele nauha alareuna kiinni.

Alapäärmeet: Ripusta verhot vierekkäin tankoon, mittaa ja merkitse 
alapäärmeiden paikat. Leikkaa ylimääräinen kangas pois, ompele 
ennen leikkausta suora ommel reunaan. Taita päärmeen sisävaraksi 
n. 2 cm ja prässää. Taita päärme valmiiksi ja prässää. Ompele 
päärme käsin aivipistoilla. Päärmeen korkeus on valmiina 4,5 cm. 

Leikkaa verhon yläreuna 

tasaiseksi ja poista irralliset 

langanpäät. Ne tulevat 

näkyville ikkunassa verhoja 

valoa vasten katsottaessa.

KUVIOSAPLUUNAT

Suunnittele kuvio, ja hahmottele se paperille suurin-

piirtein oikeassa koossa. Muotoile ääriviivoja kunnes 

olet tyytyväinen kuvioon. Vahvista lopullisen kuvion 

ääriviivat.  

Leikkaa kuvio irti, aseta se voimapaperin tai 

kartongin päälle ja piirrä siihen ääriviivat. Leikkaa 

voimapaperista kuvio irti ja käytä sitä sapluunana 

värjäyksessä. Tee samasta kuviosta vielä toinen 

sapluuna, jossa on vähän erilainen muoto.

Sapluunoita oli verhokankaassa kuusi erilaista; 

kaksi matalaa, kaksi keskikokoista ja kaksi korkeaa 

aaltokuviota. Yhteen värjäyskohtaan käytettiin kahta 

saman kokoista sapluunaa vapaasti aseteltuna.

Voimapaperi toimi hyvin 

värjäyksessä. Laita 

sabluuna värjäyksen 

jälkeen suoristumaan 

painon alle.

Aaltokuvioiden kolme perus-

mallia, joista piirrettiin vielä 

toiset hieman erilaiset kappaleet 

tuomaan vaihtelua. Kuviomallien 

leveys on noin 55 cm.


