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Loimi  6-säik. kalalanka, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m
Loimen leveys 42,2 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 169 + 4
 pituus 10 m
 langanmenekki 325 g

Pirta  40/1
Sidos  Koristeellinen kärkitoimikas, palttinapohja

Joululyhde  3704

MALLISUUNNITTELU  Kirsi Reilin    KUTOJA  Kirsi Reilin

Kuviollinen poppanaliina 
Koko valmiina 40 x 122 cm

KUDONTAOHJE

Kudo liinan alkuun ja loppuun ylimääräisellä suttukuteella 
tukemaan liinan päitä. Kude puretaan pois viimeistelyvaiheessa. Jätä 
liinan päihin hapsuvarat. Heitä liinan alkuun ja loppuun muutama 
heitto 6-säikeistä kalalankaa (= loimilankaa).

Palttinaisena pohjakuteena on kaakaon värinen poppana 
ja kuviokuteena viininpunainen poppana. Kuviokude on 
yksinkertainen. Kuteen tiheys palttinassa on 6 kudetta/cm. Kudottu 
pituus on 125 cm. Kudo poljentaohjetta ja raidoitusohjetta seuraten.

RAIDOITUS

8 cm palttina
Kapeat raidat *
2 cm palttinaa
Kuvioraita *
2 cm palttinaa
Kapeat raidat
8 cm palttinaa
Kuvioraita
2,5 cm palttinaa
Kuvioraita
8 cm palttinaa
Kapeat raidat
8 cm palttinaa
Kapeat raidat
2 cm palttinaa
Kuvioraita = liinan keskikohta
Kudo toinen puoli peilikuvaksi.

KUTEENMENEKKI

Poppanakude, leveys 10 mm, 
Poppanavakka
7201 vaalea hiekka 410 g
5708 viininpunainen 70 g

VIIMEISTELY

Solmi hapsut tiukoin 
hevosenhäntäsolmuin. Pura 
ylimääräinen suttukude pois 
solmuja tehdessä. Tasaa 
hapsujen päät yhtä pitkiksi.  12 x 14 = 168 l.

12 x
1 l. Yhteensä 169 + 4 l.

Loimen kaksi reunimmaista lankaa
ovat kaksinkertaisia.

2 cm

palttina

Kuvioraita * 

Poljennassa:
= vaalea poppana
= viininpunainen poppana Kapeat

raidat * 

palttina
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KUDONNAN JÄLKEEN

Ompele 3-askel siksak kaksi kertaa päihin purkautumisen 
estämiseksi.

HUOVUTUS

Huovuta pesukoneessa 30oC asteessa tunnin ajan. Venyttele suoraksi 
heti koneesta ottamisen jälkeen ja anna kuivua.
”Huovutuksessa pesukoneessa oli mukana kaksi pienehköä pyyhettä 
ja vähän pesuainetta. Koneesta otettaessa shaali oli melko mytyssä, 
mutta apulaisen kanssa se venytettiin oikeaan muotoonsa.” - Kutoja.

VIIMEISTELY

Ompele päät päärmepistoin loimilangalla. Päärmeen leveys on 
valmiina punaisessa shaalissa 2,5 cm ja harmaassa 3 cm.  

HUOMIOITA KUDONNAN VAIHEISTA 

• Hahtuvalangalla kutominen oli melko hankalaa, koska 
lanka katkeaa tai ohenee, jos sitä vetää liikaa tai se tarttuu 
kiinni johonkin. Osittain tästä ja työn leveydestä johtuen 
kudoin seisoen.

• Työ ei lähtenyt kaventumaan, vaikka pingotin ei ollutkaan 
käytössä.

• Kudontajälki oli melko tasaista, hahtuvalangan 
paksuusvaihtelun takia paikoin epätasaisuutta.

Mielenkiintoinen työ, vastaavalla tavalla voisi kutoa vaikkapa 
ponchon.  - Kutoja Minna Lappi-Suomalainen

Hahtuvashaalit kutoi Minna Lappi-Suomalainen osana tekstiilialan 

ammattitutkintoa Ekamin Haminan kampuksella asiakastyönä 

Mallikerralle. Punainen huovutettu shaali on pöydällä tarkastelun 

kohteena, tutkijoina ovat kutoja Minna ja opettaja Liisa Uimonen.


