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PUITA JA TEKNIIKOITA

Kudotaan 
pienillä 
puilla

Pöytäkangaspuut

Pienillä pöytäpuilla voidaan kutoa kaikki samoja 
sidoksia mitä suuremmillakin kangaspuilla. 
Pöytäkangaspuissa on kuitenkin yksi erinomainen 
ominaisuus tavallisiin vipupuihin verrattuna. Sidoksen 
vaihtamiseen ei tarvita uutta polkusten sidontaa, vaan 
siihen riittää pelkkä niisivarsien nostaminen halutun 
sidoksen mukaisesti. Näin voidaan kutoa samaan 
työhön vaikkapa vuorotellen 4-vartista loimivaltaista ja 
kudevaltaista toimikasta. Tavallisissa vipukangaspuissa 
pitäisi tätä varten sitoa kahdeksan polkusta.

Loimi voidaan vetää pöytäpuihin monella eri tavalla 
käytössä olevista puista ja saatavilla olevista välineistä 
riippuen. Käärinpirran avulla loimi rakennetaan 
kuten suurissa puissa. Loimi vedetään ensin tukille 
ja sen jälkeen niisitään ja pistellään pirtaan. Loimi 
voidaan rakentaa myös päinvastaisessa järjestyksessä, 
eli pistellään loimi ensin pirtaan, niisitään ja vedetään 
vasta sitten loimitukille. Rakensimme puihin loimet 
molemmilla tavoilla ja teimme eri vaiheista kuvalliset 
ohjeet.

Pienet ja näppärät, sidosten ystäville

Viriö avataan vivuista nostamalla. Kutominen on 

kiireetöntä eikä siihen tarvita suuria voimia. Pienet 

kudonnaiset valmistuvat kätevästi pienissä puissa, samoin 

kuin materiaali- ja sidoskokeilut. Loimeen ei tarvita paljon 

pituutta, ja sen puihin vetäminen on nopeaa.

Pienet kangaspuut löytyvät yhä useamman kutojan pöydältä. Ne eivät 

vaadi paljon käyttötilaa, ja ne voidaan helposti siirtää pois näkyvistä silloin 

kun niillä ei kudota. Pöytäkangaspuut sopivat kutojalle, joka haluaa kutoa 

pieniä töitä monilla erilaisilla sidoksilla.



Rakenna loimi 
pöytäkangaspuihin

LOIMEN LUONTI

Loimi voidaan luodan luomapuiden 
tai luontikehyksen puuttuessa 
vaikkapa ylösalaisin olevien tuolien 
jalkojen ympäri. 

Luo loimen molempiin päihin tiuhta. 

Sovita loimen pituus ja leveys 
käytettävien puiden mukaiseksi. Luo 
ensimmäisellä kerralla lyhtyt ja kapea 
loimi vahvasta langasta.

LOIMEN VETO PUIHIN

1. Siirrä niidet keskeltä syrjään 
reunoille. Pujota loimen pohjukka 
loimitukin varpaan. Kiinnitä varpa 
loimitukin varpaan/loimitukkiin 
niin, että se on suorassa. 

2. Jaa loimi käärinpirtaan keskelle. 
Laitoimme käärinpirran luhaan 
ja luha tuettiin pystyasentoon 
matonkuteen avulla. Käärinpirran 
voi myös kiinnittää päistään 
yläkehikkoon roikkumaan.

Kierrä lankaa tai kumilenkkejä 
käärinpirran piikkeihin, jotta loimi 
pysyy paikallaan.

3. Loimi vedettiin puihin kahdestaan. 
Toinen piti lointa ja toinen kiersi 
sitä tukille.

Loimen ja tukin väliin laitetaan 
pahvia ja loimipäreitä, eli loimi 
vahvistetaan. Loimi pysyy silloin 
tasaisena kudonnan aikana.

4. Laita selkäpuun päälle varpa 
ja sido se päistä kiinni. Varpa 
pitää lankoja paikallaan. Pujota 
tiuhtavarvat paikoilleen 
tiuhtaristikkoon ja sido päistä 
kiinni niin, että väliä jää n. kahden 
sormen verran. 

Kierrä lankaa tai 

kumilenkkejä loimi-

lankojen päälle.

Luha on tuettu pysty-

asentoon matonkuteen 

avulla.

SELKÄPUU

RINTAPUU

RINTAPUU

huomio
Jos käytössäsi ei ole 

käärinpirtaa, voit 

vetää loimen puihin 

takaperin. Ohjeet 

löytyvät sivulta 32.

Sido varpa loimilan-

kojen päälle, niin ne 

pysyvät paikoillaan 

työn aikana.

1.

2.

3.

4.

Vahvista loimi 
huolellisesti 

pahvilla ja loimi-
päreillä.

TIUHTA

Tässä käärinpirrassa 

on piinväli 1 cm, jolloin 

siihen jaetaan 1 cm:lle 

tuleva loimen lankamää-

rä. Sisaruksia ei hajote-

tan, eli jos loimi on luotu 

useampi lanka kerrallaan, 

ne laitetaan aina samaan 

piinväliin. 



5. Siirrä tiuhtavarvat niisivarsien 
taakse ja ripusta ylemmästä varvasta 
kehikkoon. 

Leikkaa loimen pohjukka auki.

NIISINTÄ JA PIRTAAN PISTELY

6. Näissä puissa on keskinyöri kiinni 
keskellä yläniisivartta, jolloin kullekin 
varrelle tarvittava niisimäärä 
laskettiin ja jaettiin tasan keskinyörin 
molemmille puolille. Näin nyörejä ei 
tarvinnut irroittaa kesken niisinnän 
niisien siirtoa varten.

Ripusta tiuhtavarvat roikkumaan 
yläkehikosta niin, että näet tiuhtan. 
Niisi langat tiuhtan mukaisessa 
järjestyksessä niisintäohjeen 
mukaan. 

7. Ripusta pirta roikkumaan 
yläkehikosta vaakatasoon. Mittaa 
pirran keskikohta ja siitä puolet 
loimen leveydestä oikealle, se on 
pirtaan pistelyn aloituskohta. Pujota 
langat pirtaan pirtakoukun avulla.

POHJUKKA

5.

6.

7.

8.

Taempi tiuhtavarpa 

on ripustettu kiinni 

yläkehikkoon.

ALKUSOLMUT

8. Laske tiuhtavarvat yläkehikosta. 
Kiinnitä pirta luhaan. Solmi 
ensin niput loimen reunoista 
kiinni aloitusvarpaan. Aloita 
sitominen loimen keskeltä ja etene 
vuorotellen reunoihin päin. Sido 
n. 1 + 1 cm matkalta langat yhteen 
vetosolmuilla. Avaa reunojen niput ja 
solmi myös ne 1 + 1 cm matkalta.

Pujota tasoituslanka aloitusvarvan 
päällä olevien lankojan yli ja varvan 
alla olevien lankojen ali. Kiristä niin, 
että langat asettuvat samaan tasoon. 



Mittaa pingotti-
men oikea leveys 

pirran edestä.

Heitä alkuun pari heittoa ylimääräisellä paksulla kuteella. Ota 
pingotin ja mittaa se oikealle leveydelle: Laita pingotin pirran eteen 
piikit ylöspäin. Oikeassa leveydessä reunimmaiset langat jäävät 
pingottimen piikkien tyvien ulkopuolelle. 

Kierrä kude lastalle, sukkulalle tai puolaa rullasukkulalle langan 
laadun mukaisesti.

Pöytäpuissa on nouseva viriö. Näissä puissa saadaan niisivarsi 
nousemaan yläkehikon päällä olevasta vivusta nostamalla ja 
kääntämällä. Puissa voi olla myös esim. vivut rivissä yläkehikon 
etuosassa, joita painamalla saadaan niisivarret nousemaan. Nosta 
niisivarret omiesi puiden tekniikan mukaisesti.

SIDOSPIIRROKSEN LUKEMINEN

Sidospiirroksessa niisivarsi 1 (takimmainen) on vipu 1, niisivarsi 
2 on vipu 2, niisivarsi 3 on vipu 3 ja niisivarsi 4 on vipu 4. Kun 
poljentaohjeessa on polkusen 1 kohdalla merkki, katsotaan 
sidonnasta merkin kohdalta, mitkä niisivarret on merkittyjä. Merkityt 
niisivarret nostetaan vivuista ylös.

TASOITUSLANKA

Kudo pöytäkangaspuilla

1.

2.

3.

4.

1 2 3 4

1 2 34

1. Nosta poljennan merkin kohdalla sidonnassa merkittyjen ruutujen 
kohdalta niisivarret ylös, eli nosta ja käännä vivut oikealle.

2. Heitä kude viriöön. 

3. Laske niisivarret takaisin tasoon kääntämällä vivut vasemmalle.

4. Lyö kude luhalla kiinni. Jatka kudontaa seuraavan poljennan 

merkin mukaisesti samalla periaatteella. 

VIPU

NIISIVARSI

2. poljennan merkki: 
Nosta vivut 2 ja 3.

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. poljennan x-merkki: 
Niisivarsien 3 ja 4 
kohdalla on merkitty ruutu: 
nosta vivut 3 ja 4.

3. poljennan merkki: 
Nosta vivut 1 ja 2.  

4. poljennan merkki: 
Nosta vivut 1 ja 4.

1. 2. 3. 4.

1.
2.
3.
4.

Poljenta

Sidos: TASATOIMIKAS

SidontaNiisintä

Tärppejä:
- Lankojen pitää kulkea suorana tukilta kankaan 
suuhun. Pirran paikka on siinä, missä langat pääsevät 
kulkemaan suorana, joten se ei välttämättä ole 
täsmälleen keskellä luhaa.
- Laita tarpeeksi loimipäreitä tai aaltopahvia loim-
itukille kerrosten väliin, ei liukasta pahvia.
- Pidä kudonnan aikana tasoitusvarpaa loimitukilta 
tulevien lankojen ja tukin välissä. Se pitää lankojen 
kireyden tasaisena.



Suora niisintä

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2. 3. 4.

1.
2.
3.
4.

TASATOIMIKAS

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2.

1.
2.

ONTELO
3.
4.

4.3.

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2.

1.
2.

KAKSIPUOLINEN
KANGAS

3.
4.

4.3.

5.
6.
7.
8.

5. 6. 7. 8.

Vuorotellen kahdella värillä.

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2.

1.
2.

RAESIDOS

3.
4.

4.3.

5.
6.

5. 6.

4-vartisia sidoksia pöytäpuissa

Nosta 
2. ja 4. 
vipu.

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2.

1.
2.

PALTTINA

Nosta 
1. ja 3. 
vipu.

Niisivarsi 1

   “          4
   “          3
   “          2

1. 2.

1.
2.

PANAMA

Kaksinkertainen kude.

1. 3.

1.
2.

2. 4.

3.
4.

TAI

Yksinkertainen kude. Toinen heitto samaan 
viriöön: Kierrä kude loimen reunimmaisen 
langan ympäri.

TASATOIMIKAS

Kude:  Ohut moppilanka,  
 vihreä.
Kudo alkuun ja loppu-
un n. 5 cm palttinaa 
päärmeeseen. Kudo n. 
21 cm tasatoimikasta. 
Kierrä kuteella loimen 
reunalanka silloin kun se 
ei sitoudu.

PANAMA

Kude:  Ohut moppilanka,  
 keltainen ja vihreä.
Kudo alkuun ja loppuun  
sisävaraksi n. 3 cm pal-
ttinaa. Kudo keltaisella 
ohuella moppilangalla 
21 cm ja vihreällä 21 cm. 
Käännä värit vastakkain 
ja ompele reunat kiinni.

KAKSIPUOLINEN 
KANGAS

Kude:  Ohut moppilanka,
 keltainen ja beige.
 Päärme valkoinen.
Kudo alkuun ja loppuun n. 
5 cm palttinaa päärmettä 
varten. Heitä vuorotellen 
keltainen ja beige ohut 
moppilanka. 

RAESIDOS

Kude:  Ohut moppilanka,  
 beige.

ONTELO

Kude:  Trikookude,  
 keltainen.
Jätä alkuun ja loppuun 
solmimisvaraa n. 5 cm 
ja heitä pois purettavaa 
kudetta n. 3 cm.



Loimi Ohut moppilanka Minimop, valkaisematon
1 kg = n. 700 m, paksuus n. 2,5 mm
Loimen leveys 21,3 cm
tiheys 3 lankaa/cm
lankaluku 64
pituus 1,8 m
langanmenekki 174 g

Pirta 30/1
Sidos Suoralla niisinnällä eri sidoksia pöytäpuissa

Palmikkopintainen patalappu

Kudo moppilangalla palttinaa 
5 cm päärmettä varten. Kudo 
pujotus pyöreällä ontelokuteella 
tai trikookuteella. Pujota kuteen 
alkupäätä n. 4 cm palttinaviriöön.

1. Pujotus oikealta vasemmalle: 
Nosta etummainen niisivarsi = 
vipu 4. Joka neljäs lanka nousee 
ylös. Pujota kude vurotellen 
jokaisen nousussa olevan langan 
ali vasemmalta oikealle.

Kudo väliin kaksi palttinaa 
moppilangalla.

2. Pujotus vasemmalta oikealle: 
Nosta etummainen niisivarsi ja 
pujota kude jokaisen nousevan 
langan ali oikealta vasemmalle.

Kudo väliin palttinat ja toista 
pujotukset. 

Pujotuskuteen jatkaminen: 
Pujota kuteiden päitä n. 3 cm 
palttinaviriöön. Lopeta pujotus 
päättelemällä kude palttinaviriöön.

Suuret palmikkoku-
viot valmistuvat 

nopeasti.

1.

2.

Patalappuloimi 3699
Patalappujen koko valmiina n. 19 x 20 cm

KUTEENMENEKKI

Ohut moppilanka Minimop n. 30 g / 1 patalappu. Palmikkopintaisen 
patalappun pujotuskude Lilli-ontelokude n. 40 g.

RIPUSTUSLENKIT

Tukevat ripustuslenkit on solmittu kaksoistasosolmuilla ohuesta 
moppilangasta. Jätä keskelle kaksi lankaa, ja tee solmut kahdella 
reunimmaisella langalla. Kevyet ja nopeasti valmistuvat lenkit on 
palmikoitu. Palmikkopintaisessa patalapussa lenkki on samaa kudetta 
kuin pujotuskude, mutta beigen värinen. 
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