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Sisustustekstiilisarja:
Kaitaliina ja tyynynpäälliset
Pellavanaru ruukkusetti virkaten
Villapellavamatto virkaten
Kesäverho neuloen

Tervetuloa kesä 3722
Loimi
Loimen

Poljennassa:
= vaaleanpunainen
= valkoinen (= ½-vtu)
= pellavan värinen (= v:ton)
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Kaitaliina ja tyynynpäälliset,
Tervetuloa Kesä!
Mallit ovat silkkaa kudonnan iloa – toivottavasti nautit tekemisestä yhtä
paljon kuin minä.
Niisintä on suora ja liina kudotaan vuorotellen ripsi- ja palttinapolkusilla.
Tyynyistä toinen kudotaan samalla tavalla ja toinen pelkillä
palttinapolkusilla. Sidoksen pieni vaihdos tuo mukavan lisän pinnan
olemukseen.
Pääväreinä näissä ovat vaaleanpunainen nro 4, valkoinen (= ½-valkaistu)
nro 1 ja pellavan värinen nro 0. Toisenlaisen ilmeen saat vaihtamalla
vaaleanpunaisen hopeanharmaaseen nro 17.
Kudontavinkki: Älä jätä reunoja niisimättä, saat kauniit reunat kun kudot
koko ajan kahdella sukkualalla.
KAITALIINA, koko valmiina 42 x 150 cm

päärme

66 x
66 x 4 = 264 lankaa

Aivina 16/4, tex 4x104, 1 kg = n. 2400 m,
valkaisematon väri nro 0
leveys 44 cm
tiheys 6 lankaa/cm
lankaluku 264
pituus 5 m
menekki 550 g
30/2
Yhdistetty palttina ja ripsi
Aivina 16/2, tex 2x104, 1 kg = n. 4900 m
Kuteen tiheys 9 lankaa/cm

1. Päärme 2 cm palttinaa vaaleanpunaisella langalla ja
7 cm vuorotellen palttina ja ripsi vaaleanpunaisella langalla.
2. Raita 41 cm pellavanvärinen palttina ja vaaleanpunainen ripsi.
3. Raita 2 cm vuorotellen palttina ja ripsi valkoisella langalla. Tärkeää että
käytät koko ajan kahta sukkulaa, jotta reuna pysyy kauniina!
4. Raita 27 cm vuorotellen palttina ja ripsi pellavan värisellä langalla, jälleen
kerran kahdella sukkulalla!

vinkki!

Saat kauniit reunat, kun
kudot myös yksiväriset
raidat kahdella
sukkulalla.

5. Raita 41 cm palttina pellavan värinen ja ripsi valkoinen lanka.
6. Raita 3 cm vuorotellen palttina ja ripsi vaaleanpunainen lanka.
7. Raita 34 cm palttina pellavan värinen ja ripsi valkoinen lanka.
8. Päärme 7 cm vuorotellen palttia ja ripsi pellavan värisellä ja 2 cm palttinaa
pellavan värisellä langalla.

3. Raita 15 cm vuorotellen palttina ja ripsi pellavan värisellä langalla
4. Raita 27,5 cm palttina pellavan värinen ja ripsi valkoinen lanka.
Kuteenmenekki 1 tyynyyn: 0 pellava = valkaisematon 35 g, valkoinen =
½-valkaistu 25 g ja 4 vaaleanpunainen (tai hopeanharmaa) 10 g.

Huikean hieno työ, eikö vain.
Viimeistely: Huolittele päät kolmiaskelsiksakilla. Taita päärme silitysraudalla
3 cm oikealle puolelle, 3 cm nurjalle ja sisävara 2,5 cm. Ompele suoralla
tikillä reunus ja päättele sivut käsin huolitellen ja samalla päättele lanka.
Kuteenmenekki 1 liinaan: 0 pellava = valkaisematon 80 g, valkoinen =
½-valkaistu 65 g ja 4 vaaleanpunainen (tai hopeanharmaa) 30 g.

Kaunista tuli! Onnea sinä teit sen.
TYYNYNPÄÄLLINEN 1, koko valmiina 40 x 40 cm
1. Raita 27,5 cm palttina pellavan värinen ja ripsi vaaleanpunainen
2. Raita 15 cm vuorotellen palttina ja ripsi valkoisella langalla

TYYNYNPÄÄLLINEN 2 PALTTINAA, koko valmiina 40 x 40 cm
1. Raita 27,5 cm palttina vaaleanpunaisella nro 4
2. Raita 15 cm palttina vuorotellen pellava ja vaaleanpunainen lanka
3. Raita 15 cm palttina vuorotellen pellava ja valkoinen langalla.
4. Raita 27,5 cm palttina pellavan värisellä langalla.
Kuteenmenekki 1 tyynyyn: 0 pellava = valkaisematon 42 g, 4 vaaleanpunainen
(tai hopeanharmaa) 30 g ja valkoinen = ½-valkaistu 7 g.
Tyynyjen viimeistely: huolittele päät 3-askelsiksakilla. Taita tyyny kahtia 2. ja
3. raidan taitekohdasta ja mittaa 42cm, taita silitysraudalla taitos joka auttaa

kohdistamaan piilovetoketjun oikeaan paikkaan. Ompele suoralla ompeleella
valkoinen piilovetoketju paikoilleen ja sen jälkeen ompele sivut kiinni.

Ihana saada nopeasti valmista ja kaunista!
Love,
Pisa

Kesäverho, aitoa tekemisen iloa!
Malli: Satu Somero, Pisa Design & Lappajärven Värjäämö
Koko: leveys 135cm
Lanka: Kotimainen Aivina Pellavalanka 16/2 tex 2x104, 2 eri sävyistä rullaa
Tarvikkeet: pyöröpuikot nro 20
Muuta: Valitse kaksi pellavalangan sävyä jotka miellyttävät sinun silmääsi.
TYÖOHJE
1. Aseta rullat telineeseen, esim reikäiseen pyykkikoriin keppien avulla, ota
lanka molemmista rullista ja luo 75 silmukkaa kaksinkertaisella langalla.
2. Neulo ainaoikein neuletta edestakaisin. Kierroksen alussa nosta puikolle
ensimmäinen silmukka neulomatta.
3. Neulo kunnes pituutta verhossa 240 cm, huomioithan että verho venyy
ripustettaessa, mittaa siis vähän venyttäen työtä.
4. Päättele langat pujottamalla langan päät neuloksen mukaisesti.
5. Nauti valmiista työstä asettamalla se verhotankoon nipsuilla kiinni tai
pujottamalla kapeaan verhotankoon neuloksesta suoraan.

Love,
Pisa
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT:
Lappajärven Värjäämö Oy, 040-8385449, www.filona.fi

Pellavanaru Ruukkusetti,
Säilöä ja suojaa!
Malli: Satu Somero, Pisa Design & Lappajärven Värjäämö
Kolme kokoa: Jätti, Keskikokoinen ja Pieni.
Langat: Kotimainen Veera pellavalanka pellava väri nro 2 ja valkoinen nro
1. Pellavanaru valkaistu nro 1, pellava nro 2 ja pienessä ja keskikokoisessa
ruukussa lisänä hopeanharmaa nro 20.
Virkkuukoukku: nro 6
Tekniikka: Virkkaus kaksinkertaisella langalla. Työ tehdään kiinteillä
silmukoilla (lyhenne ks). Huomioithan että aloitussilmukkaa ja koukulla
olevaa silmukkaa ei tässä ohjeessa lasketa silmukoiksi. Nauti tekemisestä.
Langanmenekki:
Pikkuruukkuun menee Pellavanarua hopeanharmaata (nro 20)
110 g, pellavaa (nro 2) 20 g ja Veera pellavalankaa pellavan värissä (nro 2) 60
g.
Keskikokoiseen ruukkuun n. 260 g hopeanharmaata (nro 20) ja pellavan (nro 2)
väristä pellavanarua ja Veera pellavalankaa pellavan (nro 2) värisenä 120 g.
Jättiruukkuun Pellavanarua valkoista (nro 1) ja pellavanväristä
(nro 2) 500 g ja pellavan (nro 2) väristä Veeraa 240 g.
Lyhenteet: ketjusilmukka (kjs), piilosilmukka (ps), kiinteä silmukka (ks),
silmukka (s)

TYÖOHJE JÄTTIRUUKKU k 24 cm pohjan läpimitta 31 cm
kerros: Tee 5 ketjusilmukkaa (kjs) valkoisella pellavanarulla ja pellavan
värisellä Veeralla ja sulje silmukat renkaaksi piilosilmukalla (ps), hae lanka
ensimmäisen silmukan läpi ja vedä se koukulla olevan silmukan läpi.
krs: Virkkaa 1 kjs ja 9 kiinteää silmukkaa renkaaseen.
Päätä kerros piilosilmukalla.
krs: 1 kjs, *2 ks yhteen silmukkaan ja 1 ks* toista kierros
ympäri = 16s
krs: 1 kjs, *2 ks ja 2 ks yhteen silmukkaan* 1ks =21s
krs: 1 kjs, *2 ks ja 2 ks yhteen silmukkaan* =28s
krs: 1 kjs, *2 ks ja 2 ks yhteen silmukkaan* 2ks =38s
krs: ei lisäyksiä =38s
krs: 1 kjs, *2 ks yhteen silmukkaan ja 3 ks* =48s
krs: 1 kjs, *2 ks yhteen silmukkaan ja 3 ks* =56s
krs: ei lisäyksiä =56s
krs: 1 kjs, *2 ks yhteen silmukkaan ja 3 ks* =69s
krs: ei lisäyksiä =69s
krs: 1 kjs, *2 ks yhteen silmukkaan ja 4 ks eteenpäin* 2 ks =84s
krs: ei lisäyksiä =84s
krs: ei lisäyksiä =84s
krs: reunan aloitus. Tee virkatun kierroksen takareunan silmukoihin kiinteät
silmukat, ei lisäyksiä.
Ruukun reunat:
17 – 35 krs Tee kiinteitä silmukoita edellisen kerroksen silmukoihin samoilla
väreillä kuin pohja.
36. – 41. krs. Vaihda pellavanarun väri samaksi kuin Veera lanka, eli pellavan
väriseksi ja tee loput 5 kierrosta kiinteillä silmukoilla edellisen kerroksen
silmukoihin. Lopuksi katkaise lanka ja vedä se koukulla olevan silmukan läpi.
Kiristä ja päättele lanka.

Ihana villapellavamatto
virkaten, Oi miten ihana!
Malli: Satu Somero, Pisa Design & Lappajärven Värjäämö
Koko: 65 x 85cm
Lanka: Kotimainen Pellavanaru tex 2x1250 ja Esme-villamattolanka
Virkkuukoukku: nro 10
Tekniikka: Virkkaus kaksinkertaisella langalla. Huomioithan että
aloitussilmukkaa ja koukulla olevaa silmukkaa ei tässä ohjeessa lasketa
silmukoiksi.
Lankamenekki: 140 g valkaisematonta pellavanarua, 250 g hopeanharmaata
pellavanarua, 500 g mustaa pellavanarua ja 800 g beigen väristä
villamattolankaa.
Muuta: Voit tehdä mallin myös kaksinkertaisella pellavanarulla.
Lyhenteet: ketjusilmukka (kjs), kiinteä silmukka (ks), puolipylväs (pp)
TYÖOHJE

TYÖOHJE KESKIKOKOINEN RUUKKU
Tee kuten jättiruukussa kerrokset 1-9 pellavan väriselläpellavanarulla ja
valkoisella Veeralla.Reunakäännös, virkkaa takareunan silmukoihin kiinteät
silmukat, ei lisäyksiä.
Reuna, virkkaa kerrokset 11-24. samoilla väreillä. Yhteensä 13 kierrosta.
Kierrokset 25-30, vaihda pellavanarun väri hopeanharmaaseen. Tee
yhteensä 5 kierrosta, lopeta katkaisemalla langat ja vedä ne koukulla olevien
silmukoiden läpi. Kiristä ja päättele lanka.
TYÖOHJE PIENI RUUKKU
Tee kuten jättiruukussa kerrokset 1-7 hopeanharmaalla pellavanarulla ja
pellavan värisellä Veeralla.
krs 8. Reunakäännös, virkkaa takareunan silmukoihin kiinteät silmukat, ei
lisäyksiä.
Reuna, virkkaa kerrokset 9-18 samoilla väreillä, yhteensä 9 kierrosta.
Kierroksille 19-21 vaihda pellavanaru pellavan väriin. Tee yhteensä
3 kierrosta, lopeta katkaisemalla langat ja vedä ne koukulla olevien
silmukoiden läpi. Kiristä ja päättele lanka.

kerros: Luo hopeanharmaalla pellavalla ja beigellä villamatolangalla 36
ketjusilmukkaa (kjs).
krs: Käännä työ ja virkkaa seuraava kerros suoraan ketjusilmukoihin tehden 1
kiinteä silmukka jokaiseen ketjusilmukkaan.
krs: 2 kjs, jätä yksi silmukka väliin ja tee toiseen silmukkaan *3 puolipylvästä
ja sitten 2 kjs, jätä kaksi silmukkaa väliin* toista 11x, 2 kjs ja jätä kaksi
silmukkaa väliin, 2 puolipylvästä viimeiseen silmukkaan.
krs: 2 kjs, *3 puolipylvästä yhteen silmukkaan ja 2 kjs jättäen kaksi silmukkaa
väliin * 2 pp viimeiseen silmukkaan.
5-9 krs: tee kuten 4. kerrosta edestakaisin.
Vaihda työhön hopeanharmaan pellavanarun tilalle valkaisematon
pellavanaru, älä katkaise beigeä villamattolankaa.
– 13 krs: 2 kjs *3 puolipylvästä ja 2 kjs jättäen kaksi silmukkaa väliin * 2
puolipylvästä viimeiseen silmukkaan.
Vaihda työhön valkaisemattoman pellavanarun tilalle musta pellavanaru, älä
katkaise beigeä villamattolankaa.
14. – 29. krs: 2 kjs *3 puolipylvästä ja 2 kjs jättäen kaksi silmukkaa väliin * 2
pp viimeiseen silmukkaan.
Lopuksi katkaise langat ja vedä ne koukulla olevan silmukan läpi. Kiristä ja
päättele langat. Matto on hyvä venyttää ja kevyesti höyryttää silitysraudalla,
jotta se asettuu muotoonsa.

Nauti omasta työstäsi, Hyvin tehty!
Love,
Pisa
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT:
Lappajärven Värjäämö Oy, 040-8385449, www.filona.fi
pisadesign.fi | facebook.com/pisadesign | Oravanpesä 16 | 85100 Kalajoki |
Finland
PISA DESIGN
T: +358 (0) 44 5678 463 M: satu.somero@pisadesign.fi

Nauti omasta työstäsi, Sinä teit nämä, Hienoa!

mallikerta - The Weaver´s Pick
Vanhamaantie 3-5 A6, 47200 ELIMÄKI, FINLAND
S-posti toimitus@mallikerta.fi Puh. +358 40 170 2007

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.

