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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Reilin

Kerrosryijy 3712

Pikkuryijyjä uudella tyylillä 
Koko valmiina 40 x 40 cm, 3 kpl

Näiden ryijyjen kutominen on hauskaa ja helppoa!

Pikkuryijyyn solmitaan vain viisi nukkariviä, joten työ etenee 
nopeasti. Käytä nukkaan eri vahvuisia villa- ja pellavalankoja. 
Käy läpi lankavarastot ja valitse sieltä kauneimmat lankasi 
ryijyjen eri värikerroksiin. Mallia on helppo muunnella värien 
kanssa. Kudo yksi ryijy tai useampia, käytä paljon värejä tai 
valitse vain neutraaleja luonnonvärejä. 

Vahva pellavalankaloimi antaa hyvän tuen kuteille, jolloin 
ryijyistä saadaan kudottua suoria ja siistejä. Keveä ja kaunis 
pohja on kudottu kerrattulla aivinapellavalangalla tex 103x3 
(16/2), joka on käytetty kaksinkertaisena. Pohjakuteeksi 
sopivat muutkin pellavalangat, esim. aivina tai rohdin 6 tai 8 
kaksinkertaisina.

Nukkakerrokset leikataan kaareviksi joko kudontavaiheessa tai 
vasta viimeistelyssä. Jos olet jämptin ja tasaisen ystävä, leikkaa 
kerrokset suoriksi.

Loimi  Purjelanka 8/2 (= 8/2 Linvarp) valkaisematon, 
 tex 210x2, 1 kg = n. 2400 m, Garnhuset i Kinna
 /saat tilattua lehden toimituksesta.
Loimen leveys 41 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 164 + 2 lankaa
 pituus 4,8
 menekki 310 g
Pirta  40/1
Sidos  Kuderipsi, solmittu ryijynukka
Kude Pohjakude Aivina 16/2, tex 103x2, 1 kg = n.  
 4900 m
 valkaisematon n. 90 g + värillistä   
 päärmeisiin n. 20 g /1 ryijy

41 x41 x
TAI
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NUKKALANGAT

Alimmainen nukkarivi on jokaisessa ryijyssä 
mustanharmaa, toinen värillinen tumma, kolmas 
värillinen vaalea, neljäs harmaanvalkoinen ja ylin viides on 
valkoinen.  
Langanmenekki nukkiin n. 15 g villalankoja + n. 5 g 
pellavalankoja/1 ryijy.

1 NUKKA  = 3 - 5 villalankaa + 2 pellavalankaa. 
Harmaanvalkoisessa on mukana vähän väriä. Leikkaa 
nukat 25 cm pitkiksi. Kierrä lankaa pahvin ympärille ja 
leikkaa langat pahvin reunassa poikki.

KUDONTAOHJE

Kudo ryijyn pohja kaksinkertaisella valkaisemattomalla 
aivina 16/2 langalla, tex 103x2. Kuteen tiheys on 12 
kaksinkertaista lankaa/cm. Yhden ryijyn kudottu pituus 
on n. 53 cm päärmeineen. 

Jätä loimesta ryijyn alkuun ja loppuun n. 6 cm 
solmimisvaraa. Heitä työn alkuun ja loppuun muutama 
heitto pois purettavalla kuteella. Kudo päärmettä varten 
9 cm vuoroheitoin valkaisemattomalla ja värillisellä 
kaksinkertaisella aivina 16/2 langalla. Värillinen lanka on 
samaa väriä kuin ryijyn nukissa käytetty väri.

Kudo pohjaa 10 cm ja solmi sitten ensimmäinen 
nukkarivi. Loimi jakautuu kudottaessa ripsisidoksen 
mukaisesti 2 langan ryhmiin. Nukka solmitaan kahteen 
2 langan ryhmään. Jätä reunoissa kaksi lankaparia 
nukittamatta ja tee nukka seuraavaan kahteen lankapariin. 
Seuraavalla aukeamalla ovat kuvalliset ohjeet.

Kudo pohjaa 5 cm ja solmi toinen nukkarivi ja solmi myös 
loput nukkarivit 5 cm välein. Leikkaa nukkarivi kaarevaksi 
kudontavaiheessa, tai leikkaa vasta viimeistelyssä. 

Kudo ylimmän nukkarivin jälkeen vielä 1 cm pohjaa ja sen 
jälkeen 9 cm päärmettä kahdella värillä kuten alussa. 

Kudo päähän muutama heitto ylimääräisellä langalla ja 
jätä loimesta solmiamisvaraa ryijyjen väliin. Kudo väli 
tukevilla loimipäreillä, ne antavat hyvän tuen. Kudonnan 
edetessä laita suojaava kangas nukkien päälle. Kun 
kangas kiertyy kangastukille, laita kankaan ja tukin väliin 
aaltopahvia.

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat 2 + 2 lankaa tiukoin solmuin. Lyhennä 
tarvittaessa. Ompele päärmeet ohuella kerratulla 
pellavalangalla tai muulla vahvalla langalla. Taita 
sisävaraksi vain solmut ja vähän kangasta. 

Nukkahapsut ovat pitkiä, ja 
ne asettuvat suoraan alaspäin 
pohjaa vasten. Pitkiin hapsu-
kerroksiin leikataan kaarevat 
muodot, jotka jatkuvat
ryijystä toiseen. Suunnittele 
kaaret paperille ja leikkaa ne 
pahvista leikkauksen avuksi.
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Näin solmit ryijynukan

1. ja 2. Leikkaa nukkalangat 25 cm pitkiksi, tai haluamaasi 
pituuteen. Kierrä lankaa tukevan pahvin ympärille ja leikkaa 
langat poikki pahvin reunasta.

3. Jätä loimen reunassa reunimmaiset 2 (+ 1 vahvistuslanka) 
ja seuraavat 2 lankaa ilman nukkaa. 

4. Yhdistä nukkaan tulevat langat kimpuksi. Solmi nukkalanka 
aina kahteen vierekkäiseen lankapariin. 

5. - 7. Tee nukkarivi valmiiksi. Jätä reunassa viimeiset 2 lankaa 
ja 2 (+1 vahvistuslanka) ilman nukkaa. Kierrä tyhjäksi 
jääneeseen reunaan pohjakudetta lankaparien yli ja ali niin 
monta kertaa, että solmun kohta täyttyy. 

 Polje viriö auki ja heitä pohjakude toiseen reunaan. Pujota 
toisessa reunassa tyhjä kohta samalla tavalla täyteen 
pohjakuteella. 

 Jatka kutomalla pohjaa seuraavaan nukkariviin saakka, tässä 
5 cm. Solmi seuraava nukkarivi samalla tavalla.

Solmi nukka kahteen 
vierekkäiseen lankapariin. 
Kierrä reunoissa pohjakudetta 
tyhjiin kohtiin.

2. 3.1. 4.

5. 7.6.
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NUKKARIVIEN LEIKKAAMINEN

Nukat voidaan leikata kudontavaiheessa tai vasta sitten, kun 
työt on otettu pois puista. Ideana on leikata nukkariveihin 
kaarevat linjat, jotka jatkuvat vierekkäisissä ryijyissä. Yhden 
ryijyn kaikissa nukkariveissä on sama muoto.

Leikkaa pahvista kaksi nukkarivin korkuista ja levyistä 
kappaletta. Leikkaa pahvikappaleiden alareunaan sama kaareva 
muoto, jonka haluat nukkiin. Laita nukkarivin alle tukeva 
pahvi suojaksi. Suorista nukat huolellisesti sormin tai harvalla 
kammalla. Laita toinen alareunasta muotoiltu pahvi nukkien 
alle ja toinen päälle. Tarkista että nukat ovat suorina. Leikkaa 
nukkarivi pahvin reunaa pitkin. Voit leikatessa painaa pahveja 
alustaa vasten tai puristaa pahveja vastakkainen. Ota pahvit 
pois, suorista nukkia ja tarvittaessa tasoita reunaa.

Käännä leikattu nukkarivi pois tieltä ja leikkaa toinen nukkarivi 
samalla tavalla kaarevaksi. Leikkaa terävillä saksilla.

VALITSE NUKKALANGAT

Ryijyissä on viisi nukkariviä. Jokaisessa ryijyssä alin tumma 
ja ylin vaalea nukkarivi ovat saman värisiä ja samoilla 
langoilla tehty. Värilliset nukkarivit vaalenevat ylöspäin 
mentäessä.

Yhdessä nukassa on 3 - 5 villalankaa ja kaksi pellavalankaa.

Huom! Ennen kuin leikkaat, 
tarkista että nukan pituus riittää 
joka kohdassa peittämään  
alemman nukkarivin solmut! 
Nukkarivien korkeus on näissä 
ryijyissä 6 – 9 cm.

Kerrosryijyt  on 
kudottu erilaisista 
varastosta löyty-
neistä langoista.


