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Käyttökohde - Sisustuskangas

Sidos - Taalainsidos

Varsimäärä - 4 vartta, 6 polkusta

Vaikeusaste

Mallikirjasto

The Weaver´s

Pick

@mallikerta

mallikerta

@mallikerta

MALLISUUNNITTELU Kirsi Vakkari KUTOJA Kirsi Vakkari

Tyynyloimi
Pikkutyynyjen koko valmiina 35 x 35 cm

Suuret kuviot 3713

Loimi
Loimen

6-säik. musta kalalanka, tex 30x6,
1 kg = n. 5300 m
leveys 74,4 cm
tiheys 5 lankaa/cm
lankaluku 372+4 lankaa
pituus 10 m
menekki 710 g

Pirta
Sidos

50/1
Taalainsidos

Kuteet

Pohjakude Poppana
Kuviokude Samettilanka 2-kertaisena

Leveään loimeen voit kutoa suurikuvioisen kankaan pieniin
ja suuriin tyynyihin. Kudo pikkutyynyihin kangasta tyynyn
korkeuden verran ja taita kangas kahtia ja kudo suurempiin
tyynyihin etu- ja takakappaleet peräkkäin.
Kankaassa on leveyssuunnassa neljä leveää kuviota ja niiden
välissä on kapeammat kuviot. Kuvionastan pituus valmiissa
kankaassa on 2 cm. Kudo pohja poppanalla tai vinoon
leikatulla kapealla kangaskuteella. Kuvioihin sopivat hyvin
samettilanka ja muut paksut puuvillalangat moninkertaisena.
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Poljennassa:
= poppana (= pohjakude)
= 2-kert. samettilanka (= kuviokude)

vasen reuna

Loimen kaksi reunimmaista lankaa
ovat kaksinkertaisia.

4 l.

28 l.

2x

2x

2x

2x
56 l.

2x

2x

2x
4x
4 x 84 = 336 l.

28 l.

oikea reuna

4 l.
Yhteensä 372 + 4 l.

toista
Vaaleansininen
pohja ja
harmaanvihreä
kuvio

Muuntele kuvioita
poljentaa
muuttamalla

Poljennassa:
= poppana (= pohjakude)
= 2-kert. samettilanka (= kuviokude)
Loimen kaksi reunimmaista lankaa
ovat kaksinkertaisia.
oikea reuna

2x

2x

2x

2x
56 l.

2x

2x

2x
4x
4 x 84 = 336 l.

28 l.

4 l.
Yhteensä 372 + 4 l.

vasen reuna
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4 l.

28 l.

KUDONTAOHJE
Kudo tyynyt poljentaohjeen mukaisesti. Pohjakuteena
on poppanakude ja kuviokuteena kaksinkertainen
samettilanka.
Kuteen tiheys on n. 4 poppanakudetta + 4
kaksinkertaista samettilankaa/cm. Yhden tyynyn
kudottu pituus on n. 37 cm. Heitä tyynykappaleiden
päihin muutama heitto kalalankaa tai puuvillalankaa.
Kudo alkuun ja loppuun 1 cm pelkkää palttinaa
poppanalla. Jos haluat solmia loimilangat, jätä
loimesta n. 6 cm hapsut kappaleiden päihin.
KUTEENMENEKKI 1 TYYNYKANKAASEEN
Poppanakude n. 130 g
Samettilanka n. 160 g
Poppanakuteen leveys 10 mm. Samettilanka tex 750,
1 kg = n. 1300 m tai tex 555, 1 kg = n. 1900 m.

VIIMEISTELY
Ompele kaksi kertaa 3-askelsiksak kappaleiden
päihin. Jos jätit hapsuvaraa, solmi loimilangat tiukoin
solmuin. Prässää kankaat. Taita tyynykappale oikeat
puolet vastakkain ja ompele ylä- ja alasaumat. Laita
tyyny paikoilleen ja ompele sivusauma kiinni käsin 6säikeisellä kalalangalla tai vastaavalla vahvalla langalla.
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Vihreä
pohja ja
vaaleanvihreä
kuvio
Poljennassa:
poppana
(= pohjakude)
2-kert. samettilanka
(= kuviokude)

toista

Sininen
pohja ja
harmaanliila
kuvio

toista

Poljennassa:
poppana
(= pohjakude)
2-kert. samettilanka
(= kuviokude)

Mallit on julkaistu kudonnanharrastajien iloksi ja hyödyksi. Kudontamallien
kaupallinen käyttö on kielletty. Kudontamalleja ei saa jakaa internetissä.
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta MH.

