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Keveät
kuultokudostaulut 
3717

Koko valmiina 45 x 41 cm, 3 kpl

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJAT Kirsi Reilin ja Kirsi Vakkari

KUDONTAOHJEITA

Kerää hapsuihin ohuita villa- ja pellavalankoja. Valitse lankoja, 
joissa on kaunis pinta ja rakenne. Yhdessä hapsussa on kaksi ohutta 
pellavalankaa ja kaksi ohutta villa- tai villasilkkilankaa. Värit valitaan 
hyvin yhteen sopiviksi.

Hapsu solmitaan kahteen vierekkäiseen loimilankaan 
ryijynukkasolmulla. Hapsujen  väliin jätetään kaksi loimilankaa.

Leikkaa hapsuja varten langat n. 40 cm pitkiksi pätkiksi. Valmis 
hapsu on n. 19 cm pitkä. Pohjakude on samaa lankaa kuin loimi.  

Loimi  Aivina 8/1, ½-valkaistu, Nel 8, tex 206, 
 1 kg = n. 5 120 m
Loimen  leveys 46,4 cm
 tiheys 5 lankaa/cm
 lankaluku 232
 pituus 3,8 m

Pirta  50/1
Sidos  Palttina, solmitut hapsut

Poljennassa

toista
= palttina

hapsu
= pohjakude
= hapsu

58 x

TAI
Palttina

KUDO JA LEIKKAA

Kuultokudostaulut 
valmistuvat nopeasti, 
sillä yhtä kuviota varten 
solmitaan vain yksi rivi 
pitkiä hapsuja. Hapsut 
leikataan haluttuun 
muotoon viimeistelyssä. 

Läpinäkyvyys ja keveys 
korostuvat päällekkäisissä 
kuvioissa. Käytä yhdessä 
työssä samoja muotoja, 
niin lopputulos on selkeä ja 
rauhallinen.

Hapsut on solmittu ohuista 
villa- ja pellavalangoista. 
Villalangat on värjätty 
kasviväreillä. Käytä sinulle 
mieleisiä materiaaleja ja 
värejä, niin kutominen 
on mukavaa ja tulos 
persoonallinen.



Keltaisessa ja vihreässä työssä on valkaisematon alaosa ja 
valkoinen yläosa, mutta punainen on kudottu kokonaan 
valkaisemattomalla.  Pohjakuteen tiheys on sama kuin 
loimen tiheys, 5 lankaa/cm.

Säteet – keltainen
Pohjakude
Rohdin tai Aivina 8/1, Nel 8, tex 206, 1 kg = n. 5 120 m
valkaisematon 23 g
valkaistu 13 g
Keltaiset hapsut
Aivina 16/1, keltainen 5 g
Rohdin 6/1, kulta 9 g
Ohut villalanka, keltainen 7 g
Silkkivillalanka, vihreänruskea 4 g
25 g yhteensä
Valkoiset hapsut
Aivina 12/1, ½-valkaistu 3 g
Aivina 8/1, 1/4-valkaistu 5 g
Ohut 1-säik. villalanka, luonnonvalkoinen 5 g
Silkkivillalanka, valkoinen 3 g
16 g yhteensä

Linnut – punainen
Pohjakude
Rohdin tai Aivina 8/1, Nel 8, valkaisematon 35 g
Punaiset hapsut
Aivina 16/1, tumma punaruskea, Rohdin 6/1, kulta, 
Villalanka punainen, Silkkivillalanka vaalea beige
Noin 20 g yhteensä
Vaaleanpunaiset hapsut keskellä
Rohdin 6/1, kulta, Puuvillapellava 22/2 aprikoosi, 
Villalanka aprikoosi, Silkkivillalanka vaalea beige
Noin 5 g yhteensä
Valkoiset hapsut
Aivina 12/1, ½-valkaistu, Aivina 8/1, 1/4-valkaistu, Ohut 
villalanka, valkaistu, Silkkivillalanka, luonnonvalkoinen
Noin 5 g yhteensä

Kaaret – vihreä
Pohjakude
Rohdin tai Aivina 8/1, valkaisematon 19 g ja valkaistu 17 g
Vihreät hapsut
Rohdin 6/1, valkaisematon, Aivina 16/2, kirkas vihreä, 
Ohut villalanka, sammalenvihreä, Silkkivillalanka, beige
Yhteensä n. 10 g
Valkoiset hapsut
Aivina 12/1, ½-valkaistu, Aivina 8/1, 1/4-valkaistu, Ohut 
1-säik. villalanka, luonnonvalkoinen, Silkkivillalanka, 
valkoinen
Noin 10 g yhteensä  
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VIIMEISTELY

Ompele kappaleiden päihin 
3-askelsiksak. Prässää kangas. 
Mittaa päärmeiden paikat, taita 
ja silitä. Ompele päärmeet käsin 
valkoisella pellavalangalla. Pistä 
vuorotellen lyhyt pisto (ota yksi 
loimilanka neulalle) kankaaseen 
ja pitkä pisto päärmeen 
taitteeseen. Jätä päärmeiden 
päät auki.

Leikkaa hapsut seuraavalla 
sivulla olevien ohjeiden ja 
piirrosten mukaisesti. Ripusta 
työt samalle ripustustangolle tai 
vapaasti eri korkeuksille. Pujota 
ripustustanko tai muu keppi 
myös alapäärmeeseen.  

Hapsuissa käytetyt villalangat ja sillivillalangat on 
värjätty kasviväreillä. Keltaiset värit on värjätty 
pietaryrtillä ja kultapiiskulla, vaaleanruskea koivun 
kuorella ja punaiset seitikeillä. Vihreä väri on 
samettijalasta.

Solmi hapsu ryijysolmulla kahteen vierekkäiseen 
loimilankaan. Hapsujen väliin jätetään kaksi tyhjää  
loimilankaa. Sido avuksi poimintapolkunen sidos-
piirroksen mukaisesti tai poimi suoraan tasoissa 
olevista loimilangoista. 
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HAPSUJEN LEIKKAAMINEN

Laita laikattavien hapsujen alle suojaksi pahvi. Suorista 
hapsut sormin tai harvalla kammalla. 

Leikkaa pahvista muoto, jonka haluat hapsuihin. Aseta 
pahvi hapsujen päälle ja leikkaa reunaa pitkin. Paina pahvia 
leikatessa, jotta langat eivät liiku pois paikoiltaan. Saksien 
pitää olla terävät!

Ota pahvi pois, suorista hapsuja ja siisti reunat.

Suorat muodot voi leikata viivottimen avulla.  

1.  Säteet - keltainen.  Leikkaa alin keltainen hapsurivi vinosti ylös 
oikealle ja valkoinen vinosti vasemmalle. Leikkaa ylemmät hapsut 
vinosti päinvastoiseen suuntaan. Käytä apuna viivotinta.

2.  Kaaret - vihreä.  Leikkaa pahvin reunaan kaareva muoto, jonka haluat hapsuihin. Aseta pahvi vihreiden hapsujen päälle ja leikkaa 
ne pahvin reunaa pitkin. Käännä pahvi nurin päin, aseta se valkoisten hapsujen päälle ja leikkaa reunaa pitkin.

3.  Linnut -  punainen. Leikkaa pahvin reunaan kaareva muoto, jonka haluat hapsuihin. Käännä keskellä olevat vaaleat hapsut ylös ja 
aseta pahvi oikean puolen päälle. Leikkaa.  Käännä pahvi nurin ja aseta se vasemmalle puolelle. Leikkaa. Käännä vaaleat hapsut alas 
ja leikkaa suoraksi. Leikkaa valkoiset hapsut samalla pahvilla kaarevaksi. Leikkaa pahvista kapeampi kaari ylintä kuviota varten. Leikkaa 
hapsut samalla tavalla kuin alimmassa kuviossa.
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Säteet – keltainen

Kudo valkaisemattomalla 
aivinalangalla päärmettä 
varten 8 cm ja 15 cm 
pohjaa. Solmi keltainen 
hapsurivi. Kudo pohjaa 
4 cm ja solmi valkoinen 
hapsurivi. Katso piirrok-
sesta hapsurivien paikat. 
Kudo pohjaa valkai-
semattomalla kunnes 
työn pituus on 28 cm (+ 
päärme 8 cm) ja vaihda 
pohjakuteen väri valkoi-
seksi. Kudo työ loppuun 
piirrosta seuraten.

Kaaret – vihreä

Kudo alaosa valkaise-
mattomalla ja yläosa val-
koisella. Solmi hapsurivit 
piirroksen mukaisesti.

Linnut – punainen

Kudo koko pohja 
valkaisemattomalla. Solmi 
hapsurivit piirroksen 
mukaisesti.


