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Loimi  Puuvillapellava 22/2, tex 76x2, 
 1 kg = n. 6400 m, Garnhuset i Kinna
Loimen  leveys 44 cm
 tiheys 10 lankaa/cm
 lankaluku 440
 pituus 5,8 m

Pirta  50/2
Sidos  Kristalliraesidos

Kristallitähdet 3718

Pyyhkeet 
Koko valmiina  40 x 45 cm

LUONTIOHJE

40 lankaa valkaistu
8 ” tummanpunainen
96 ” valkaistu
8 ” vaaleanpunainen
8 ” valkaistu
8 ” vaaleanpunainen
8 ” valkaistu
8 ” punainen
8 ” valkaistu
8 ” punainen
8 ” valkaistu
8 ” tummanpunainen
8 ” valkaistu = keskikohta
Luo toinen puoli peilikuvaksi.

LOIMEN LANGANMENEKKI, pituus 5,8 m

Puuvillapellava 22/2, tex 76x2, 1 kg = n. 6400 m
valkaistu 295 g 
2240 tummanpunainen 29 g
2210 vaaleanpunainen 29 g
2242 punainen 29 g
Yhteensä 382 g 

Niisinnässä ja poljennassa:

 = punainen lanka
 = valkoinen lanka

Niisinnässä ja poljennassa:

 = punainen lanka
 = valkoinen lanka

Niisinnässä ja poljennassa:

 = punainen lanka
 = valkoinen lanka

SIDONTA 1
Tähti

SIDONTA 2
Pitsi

SIDONTA 3
Sähikäinen

MUUTA MALLIA SIDONNALLA 
Suoralla niisinnällä tehtyjä malleja on helppo 
muuttaa sidonnan avulla. Kävimme kesken 
kudonnan muuttamassa muutaman nyörin 
sidontaa. Näin saimme kudottua kolme erilaista 
kuviopintaa samaan loimeen.

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Reilin
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KUDONTAOHJEITA

Loimeen on kudottu kuusi pikkupyyhettä ja yksi kaitaliina. 
Samalla sidonnalla on kudottu aina kaksi pyyhettä. Pyyhkeen 
kudottu pituus on 56 cm. 
Kuteen tiheys on 9 – 10 lankaa/cm. Pyyhkeisiin on kudottuu 
sama raidoitus kuin loimessa. Kuteiden värit ovat kaikissa 
pyyhkeissä samat kuin loimessa, mutta niiden paikkoja on 
vaihdettu.

SIDONTA 1  - TÄHTI -
Valkoinen pikkupyyhe
Symmetrinen ja selkeä kuvio.
Kudottu pituus päärmeineen 56 cm.

Kudo päärme valkaistulla (3 kuviota)
n. 4 cm valkaistu
tummanpunainen raita
n. 10 cm valkaistu
vaaleanpunainen raita
valkoinen raita
vaaleanpunainen raita
valkoinen raita
punainen raita
valkoinen raita
punainen raita
valkoinen raita
tummanpunainen raita
valkoinen raita = keskikohta
Kudo pyyhkeen toinen pää samalla raidoituksella peilikuvana.

KUTEENMENEKKI 1 pyyhkeeseen

Puuvillapellava 22/2, tex 76x2, 1 kg = n. 6400 m
valkaistu 28 g 
2240 tummanpunainen 3 g
2210 vaaleanpunainen 3 g
2242 punainen 3 g
Yhteensä 37 g

Punainen pikkupyyhe
Kudo kuten valkoinen pyyhe, mutta vaihda valkoinen 
tummanpunaiseen 2240 ja tummanpunainen 2240  
valkoiseen.
+ Kaitaliina sivulla 14 on kudottu tällä tähti-sidonnalla 
samaan loimeen.

SIDONTA 2 - PITSI -
Sidoksessa on harvemmin sitoutuva kohta, johon kude 
uppoaa helposti liikaa. Kudo harvat kohdat kevyellä luhan 
lyönnillä ja tiivimmät normaalilla lyönnillä, niin tiheys pysyy 
tasaisena.

Valkoinen pikkupyyhe
Kudo kuten sidonnan 1 valkoinen pyyhe.
Vaaleanpunainen pikkupyyhe
Kudo kuten valkoinen pyyhe, mutta vaihda valkoinen 
vaaleanpunaiseen 2210 ja vaaleanpunainen 2210 valkoiseen.

SIDONTA 3 - SÄHIKÄINEN -
Tasainen pinta ja monitahoinen kuvio.

Valkoinen pyyhe
Kudo kuten sidonnan 1 valkoinen pyyhe.
Punainen pyyhe
Kudo kuten valkoinen pyyhe, mutta vaihda valkoinen 
punaiseen 2242  ja punainen 2242 valkoiseen.

VIIMEISTELY

Ompele kappaleiden päihin 3-askelsiksak ja leikkaa sen 
jälkeen ne erilleen. Prässää työt. Ompele päärmeet käsin. 
Ompele päärmeet yhden tai kahden kuvion korkuiseksi.
Kiinnitä ripustimet päärmeen sisään pyyhkeen yhteen 
kulmaan tai yhdelle sivulle keskikohtaan. Keskikohdassa 
ompele nyöri kiinni myös päärmeen päälle, niin pyyhe 
asettuu kauniisti ripustettuna.  

Raidoitus 
on kaikissa 
pyyhkeissä 
sama, värit 

vain vaihtavat 
paikkaa

Sidonta 1 Tähti. Sidonta 2 Pitsi ja 3 Sähikäinen.



PYYHKEIDEN RIPUSTUSLENKIT
Punoimme 8-lovisella nyörikiekolla nyöriä 
ripustimiksi. Nyörissä on seitsemän lankaa, yksi 
eri värinen kuin muut. Sido 7 lankaa yhteen ja 
pujota langat loviin. Yksi lovi jää tyhjäksi. Siirrä 
aina 1 lanka kahden langan yli tyhjään loveen. 
Yhden nyörin pituus on valmiina 13 cm, nyörin 
päät on solmittu hevosenhäntäsolmulla.. Tee 
nyörit pyyhkeissä käytetyistä langoista.

vinkki!
Sido muutama nyöri 

uudelleen, niin saat 
kankaaseen erilaisen 

sidospinnan.

53 x 8 = 424 l.
53 x

5 x
= n. 4 cm

5 x
= n. 4 cm

11 x
= n. 9 - 10 cm

10 x
= n. 8 - 9 cm

toista 3 x
= päärme

toista 3 x
= päärme

tumman-
punainen

tumman-
punainen

vaalean-
punainen

8 l.8 l.

2 x

vaalean-
punainen

2 x

punainen

2 x

punainen

2 x

tumman-
punainen

pyyhkeen
keskikohta 2 x

TÄHTI PITSI SÄHIKÄINEN

vasen reuna oikea reuna

POLJENTA:
VALKOISET PIKKUPYYHKEET
Punaisissa pyyhkeissä on 
sama poljenta, vain valkoisen
pohjavärin ja yhden raitavärin 
paikkaa on vaihdettu.
Katso kudontaohjeita
viereisellä sivulla.
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