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Kati Peltosen suunnittelemaan raitaloimeen on kudottu 
kankaita Kymenlaakson opiston kansalaisopiston Inkeroisten 
kudontapiirissä eri vahvuisilla ja eri värisillä langoilla. Loimen 
pituus oli heillä 35 m!

3715 
Opiston raitaa

Raitaloimi
saunatekstiileille, pyyhkeille ja kaitaliinoille

Loimi  Puuvillapellavalanka 22/2, tex 80x2,   
 Bockens, 1 kg = n. 6400 m
Loimen leveys 50,4 cm
 tiheys 9 lankaa/cm
 lankaluku 454 lankaa

Pirta  45/2
Sidos  Tasatoimikas

LUONTIOHJE
62 lankaa tummansininen

2 lankaa  hiekanruskea
4 ”  tummansininen
4 ”  hiekanruskea
4 ”  tummansininen
4 ”  hiekanruskea
4 ”  tummansininen

8 lankaa  hiekanruskea
4 ”  tummansininen
8 ”  hiekanruskea
4 ”  tummansininen
8 ”  hiekanruskea

4 lankaa  ¼-valkaistu
8 ”  hiekanruskea
4 ”  ¼-valkaistu
8 ”  hiekanruskea
4 ”  ¼-valkaistu
4 ”  hiekanruskea
4 ”  ¼-valkaistu
4 ”  hiekanruskea
4 ”  ¼-valkaistu
2 ”  hiekanruskea

130 lankaa ¼-valkaistu = keskikohta
Luo toinen puoli peilikuvaksi.
Yhteensä 454 lankaa.

LOIMEN LANGANMENEKKI, pituus 10 m

Bockens puuvillapellava, tex 80x2, 1 kg = n. 6400 m

2000 ¼-valkaistu 275 g
2031 tummansininen 265 g
2049 hiekanruskea 195 g

MALLISUUNNITTELU  Kati Peltonen  KUTOJA  Kati Peltonen



Ripustuslenkit
Kudo ripustuslenkeiksi pirtanauhaa. Käytä pirtanauhaan 
kankaassa käytettyjä lankoja. Pirtanauhalenkkien leveys 
valmiina on 1,4 cm ja yhtä lenkkiä varten on kudottu 15 cm 
nauhaa.

LUONTIOHJE

18 lankaa valkoinen/tummansininen
8 lankaa hiekanruskea
Pistele lanka pirtaan kaksinkertaisena!

Kuteena on valkoisessa nauhassa valkoinen pellavalanka ja 
tummansinisessä vaaleansininen pellavalanka.

Pitkä laudeliina
Koko valmiina 50 x 147 cm
Kudottu pituus 1,65 m
Kuteen tiheys 9 lankaa/cm.

KUTEENMENEKKI 1 liinaan

Rohdin 8/1, tex 206, 1 kg = n. 5600 m
vaalea harmaa 144 g
+ jotakin paksuja valkaisematonta pellavaa muutama gramma 
raitoihin.

KUDONTAOHJE

30 cm vaalea harmaa
2 heitto valkaisematonta pellavaa, esim. rohdin 4 tai 
käsinkehrättyä pellavalankaa
26 cm vaalea harmaa
2 heittoa valkaisematonta 4 x

30 cm vaaleanharmaa

Pefletti sininen
Koko valmiina 50 x 45 cm
Kudottu pituus 57 cm
Kuteen tiheys 9 lankaa/cm.

KUTEENMENEKKI 1 peflettiin

Rohdin 8/1, tex 206, Bockens, 1 kg = n. 5600 m
731 sininen 50 g

Pefletti valkoinen
Koko valmiina 50 x 45 cm
Kudottu pituus 57 cm
Kuteen tiheys 9 lankaa/cm.

KUTEENMENEKKI 1 peflettiin

Aivina 8/1, tex 206, 1 kg = n. 5120 m 
½-valkaistu 55 g

VIIMEISTELY

Ompele kankaiden päihin 3-askelsiksak. Ompele päärmeet 
käsin vahvalla langalla. Prässää. Pesu käytettyjen lankojen 
mukaisesti 40 – 60oC. Huom. pellavasta irtoaa nukkaa.

Loimi sopii mainiosti useamman kutojan yhteisloimeksi. 
Kuteeksi käyvät eri vahvuiset pellava- ja puuvillalangat. 
Loimen väritys on sellainen, johon voidaan kutoa vaaleilla tai 
tummilla kudelangoilla ja sävy voi olla murrettu tai kirkas.
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