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MERTA PÄIN3288

Kuvapoppanatyyny
Koko 50 x 50 cm

Loimi  6-s. kalal. tex 30x6, musta
 leveys   54,4 cm
 tiheys   5 lankaa/cm
 lankaluku  272 + 4
 menekki  50 g/metri

Pirta   50/1

Kuvapoppana
Kuviollisesta kankaasta leikataan 
loimen levyinen (+ reunoihin kään-
tymisvaraa) ja  2 x kudottavan työn 
pituinen kappale. 
Leikataan n. 1,5 – 1,8 cm levyiseksi 
kuteeksi. Kude leikataan tavalliseen 
tapaan lankasuoraan reunasta reu-
naan. 
Kudotaan täsmäten kuviot kohdal-
leen.  Kuva litistyy alkuperäisestä.

Lyödään vain kevyesti
Kude heitetään viriöön ja käänne-
tään kuvio päällepäin. Kuvio täs-
mätään kohdalleen edelliseen ku-
teeseen nähden. Kude lyödään 
paikoilleen luhalla kevyesti asetellen. 

Jokaisen kuteen väliin heitetään 
kalalanka päinvastaisella ripsipol-
kusella. Palttinapolkusella voidaan 
tarvittaessa kutoa päärmettä tai te-
hosteita poppanalla, ohuella räsyllä 
ja kalalangalla. 

Kuteen heittosuunta on tärkeä
Kierrä kude sukkulalle loppupäästä 
alkaen, niin aloituspää jää alkuun. 

Kuteen heittosuunnan on oltava 
sama kuin leikkaussuunnan, jotta 
käännöskohdat tulevat kudottaessa 
oikeaan reunaan. 

Pura kudetta sukkulalta muuta-
man heiton verran ja asettele kuteet 
loimen päälle niin että kuvio tulee 
oikein. Heitä sitten kude siitä reu-
nasta lointa, jossa oli kuteen alku-
pää.

Reunoihin jää kudehapsut.

Kudontaohje
Kudo tyynyn alkuun ja loppuun muuta-
ma heitto 6-säik. mustalla kalalangalla 
palttinaa. Kudo tyynyn päällispuolta pol-
jentaohjeen mukaan vuorotellen leikattu 
kude ja 6-säik. kalalanka. Kudottu pituus 
55 cm. 
Kudo tyynyn toinen puoli vuorotellen 
yksivärinen leikattu kude ja 6-säik. kala-
lanka, pituus 55 cm. Kangas kudottuna 
53 x 105 cm, kangasta ei ole kasteltu.

Kankaan ja kuteenmenkki
Puuvillakangasta n. 64 cm x 145 cm, 
pitkittäisraitaista, (tässä Vallilan sisus-
tuskangas)

Yksiväristä valkoista melko tukevaa 
puuvillakangasta n. 65 cm x 150 cm, 
leikattu normaalisti koska kuvioita ei 
ole. (Tyynyn taustapuoli).

6-säik. kalalanka, tex 30x6, 
1000 g = n. 5300 m,  musta   26 g

Ompeluohje
Ompele tyynyn reunat kiinni, tässä on 
ommeltu tyynyn toinen puoli normaalis-
ti saumanvara sisälle ja toisessa reunassa 
saumanvarat on jätetty ulos ”hapsuiksi”. 
Ompele aukkoon vetoketju tai tarra tai 
ompele aukko kiinni. Pujota sisustyyny 
sisään.

Kuvapoppanakankaasta voi myös ommella vaik-
kapa laukun.

Design Marjatta Hirvi

Materiaalit
6-säik. Liina-kalalanka, valkaisematon ja musta
1000 g = n. 5300 m.
Poppanakude, leveys 9 mm
Itse leikattu kude kuviollisesta kankaasta
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* Tässä kuteiden käännösvarat reunoissa 
on jätetty melko pitkiksi, jolloin kutomi-
nen on helpompaa mutta reunohin jää 
paljon tavaraa. Näitä ylimääräisiä hapsu-
ja voi käyttää hyväksi jättämällä ne näky-
viin tyynyn reunoihin.

* Jos haluat jättää reunat piiloon tyynyn 
sisäpuolelle, tee käännökset mahdolli-
simman pienillä varoilla, juuri niin että 
saat kudottua. Ompele sitten valmiiseen 
kudottuun kappaleeseen leveä ja tiheä 
3-askel-siksak reunoihin kahteen ker-
taan varmistamaan kuteiden paikallaan 
pysyminen.

* Mieti jo etukäteen minkälaisen sisus-
tyynyn pujotusaukon teet. Aukon voi 
ommella kiinni käsin, jolloin tyynyn val-
mistaminen on yksinkertaisinta. Auk-
koon voidaan ommella vetoketju tai tar-
rat. Jos haluat nappikiinnityksen, pitää 
toiseen päähän kutoa ylimääräistä kan-
gasta läpäksi.
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Kätevästi leikkurilla
Valitse kankaasta kohta jonka haluat kutoa. 
Leikkaa kappale jonka leveys on loimen leve-
ys + 7 cm + 3 cm *) tai helpommin 5 + 5 cm ja 
pituus 2 x kudottava pituus. 

Taita kappale kaksinkerroin ja leikkaa leikku-
rilla 1,5 cm levyisiä ja 27 cm pituisia kaita-
leita kiinni olevasta reunasta alkaen (= puolet 
loimen leveydestä). Jätä ylhäältä eli avoimesta 
reunasta leikkaamatta loppuosa. 

Avaa kangas ja leikkaa ensin kuteen alkupää 
erilleen reunasta jossa on 7 cm ylimääräistä 
varaa ja jätä se pitkäksi *). 

Leikkaa joka toinen kudesuikale vuorotel-
len ylhäältä ja alhaalta auki niin että muodos-
tuu pitkä yhtenäinen kude.

Jos leikkaat saksilla, leikkaa kude yksinker-
taisesta kankaasta reunasta reunaan. Merkkaa 
leikattava leveys, jätä toiseen reunaan kuteen 
aloitusvaraa 7 cm ja toiseen reunan käännös-
kohtiin varaa 3 cm. Oikein tarkalla kädellä ja 
terävillä saksilla voidaan kokeilla leikata kak-
sinkertaisesta kankaasta kuten leikkurilla.

*) Näin kude saadaan aloituksessa pääteltyä omaan vi-
riöönsä. Kuteen alkupäätä ei voida päätellä normaalisti,    
koska silloin kuvio menisi sekaisin.
 Jos kangas on pitkittäisraitaista kuten tässä tyynyssä, voi-
daan päättelyvara ottaa ”edellisestä” leikatusta kuteesta, 
jolloin riittää 3 cm reunavaraa molemmin puolin. Ku-
viosta ei jää mitään välistä pois koska kuvio jatkuu aina 
samanlaisena.

Jos aloitusvara on jäänyt  vahingossa pois, 
voidaan aloituspää päätellä muutaman sen-
tin verran ja hivuttaa kuviota pikkuhiljaa 
paikalleen. Samoin jos kude katkeaa jossain 
vaiheessa käännöskohdasta, voidaan kuviota 
hieman siirrellä ilman suurta katastrofia.

Jotta kuvio jatkuu oikein uudella sukkulalli-
sella, pitää kuteen leikkauksen alkaa oikeasta 
suunnasta. 

Uusi kude heitetään työhön siitä suunnas-
ta mihin vanha jäi, joten uuden kuteen aloi-
tuspään on oltava samassa reunassa myös lei-
katessa.

Jos leikkaat leikkurilla taittaen kankaan 
kaksinkerroin, leikkaa aina parillinen määrä 
kudesuikaleita. Näin kudotun kuteen loppu-
pää ja uuden kuteen aloituspää jäävät aina 
samaan reunaan ja kuvio jatkuu oikein auto-
maattisesti. 

KuvapoppanaKuteen leiKKaaminen

Kangas on loimen leveys + päättely- ja kääntymisvaraa reunoi-
hin. Varat voivat olla 5 + 5 cm tai päätelyvaraa toiseen reunaan 
7 cm ja kääntymisvaraa toiseen 3 cm. Taitetaan kaksinkerroin.

Leikataan leikkurilla 1,5 - 1,8 cm kaitaleita kaksinkertaisesta 
kankaasta, korkeus puolet loimen leveys. Avataan kangas, lei-
kataan kuteen alkupää erilleen ja joka toinen kaitale irti toisis-
taan niin että muodostuu pitkä kude. 

Kude kierretään sukkulalle loppupäästä alkaen. Kuteen kään-
nöskohdat pitää olla samassa reunassa kutoessa kuin leikates-
sa, eli heitä kude siitä suunnasta työhön missä on leikkauksen 
aloituspää. Täsmää kuviot kohdalleen, leikkaa reunasta lisää 
varaa tarvittaessa. Reunoihin jää kudehapsut.
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* Kuteeseen ei yllättäen tar-
vinnutkaan jättää paljon syö-
tösvaraa, sillä kankaansuu on 
kapeampi kuin loimen leveys 
pirrassa, tässä loimen leveys pir-
rassa oli 54,4 cm ja kankaan-
suulla 53 cm. Pingotin oli käy-
tössä. 

* Ohut kangas ei sovi, jos halu-
taan kuvioita näkyviin. Kankaan 
pitää olla melko paksua / todella 
paksua ja jäykkää. 

* Pienet yksityiskohdat häviävät, 
joten kannattaa valita kangas 
jossa on suuria selkeitä kuvioita. 

* Tee ensin kokeilu muutamal-
la kuteella, niin näet mille leve-
ydelle kuteet pitää leikata jotta 
kuteen käännöskohta osuu so-
pivasti loimen reunaan. Leikkaa 
niin että käännöskohdassa kul-
ma jää melko pitkäksi ja pitkälle 
kiinni, niin voit tarvittaessa ku-
dontavaiheessa leikata sitä auki 
(ylimääräisen kulman pituuden 
voi sitten napsaista pois) – Liian 
leveäksi leikattu kude jää väkisin 
lenkille.

Jos kuviot eivät ole niin tärkeitä, voidaan ohuempikin kangas mainiosti 
kutoa tähän loimeen tavalliseen tapaan leikaten. 
Lisäksi voidaan kutoa langoilla, jotka sopivat loimeen, jonka tiheys on 5 
lankaa/cm, esim. moppilangoilla, samettilangoilla  ja ohuilla onteloku-
teilla.
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