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12 x 14 = 168 l.
12 x

1 l. Yhteensä 169 + 4 l.

Loimen kaksi reunimmaista lankaa
ovat kaksinkertaisia. palttinaa

Poljennassa:
= vaalea pohjan poppana
= tumma raitojen poppana

raita 1

raita 3

raita 2

raita 4

palttinaa

palttina

palttinaa

Roosa ihanuus 3725

Poppanaliina
Koko valmiina 41 x 121 cm

Loimi  6-säik. kalalanka, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m
Loimen leveys 42,2 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 169 + 4
 pituus 10 m
 menekki  325 g
Pirta  40/1
Sidos  Kudekuviollinen

KUDONTAOHJE

Jätä liinan päihin hapsuvarat. 
Heitä liinan alkuun ja loppuun 
muutama heitto loimilankaa. 
Palttinaisen pohjakuteen väri on 
vaaleanharmaa. Tässä liinassa 
pohjakuteessa on käytetty 
vaaleanharmaan värin kahta 
eri sävyä. Pohjan värisävyjen 
vaihtuminen näkyy kuvissa, 
mutta sitä ei ole merkitty 
ohjeeseen.

RAIDOITUS

6 cm palttina vaaleanharmaa
raita 1 harmaa roosa 
1 cm palttina
raita 2 vanha roosa
1 cm palttina
raita 3 harmaa roosa
6 cm palttina
raita 1 harmaa roosa
2 cm palttina
raita 1 kaakaonruskea
1 cm palttina
raita 1 kaakaonruskea
4 cm palttina
raita 1 kaakaonruskea

1 cm palttina
raita 4 vanha roosa
1 cm palttina
raita 3 kaakaonruskea
4 cm palttina
raita 1 harmaa roosa
1 cm palttina
raita 2 vanha roosa
1 cm palttina
raita 3 harmaa roosa
4 cm palttina
raita 1 harmaa roosa
1 cm palttina
raita 1 kaakaonruskea
1 cm palttina
raita 1 kaakaonruskea
1 cm palttina
raita 4 vanha roosa = keskikohta
Kudo liinan toinen puoli 
samanlaisella raidoituksella 
peilikuvana. Kudo raidan 1 
kohdalla raita 2 ja päinvastoin.
Kudottu pituus on 125 cm.

KUTEENMENEKKI

Poppanakude, leveys 10 mm, 
Poppanavakka
2204 vaalea harmaa 405 g

5206 vanha roosa 70 g
7205 harmaa roosa 25 g
7803 kaakaonruskea 25 g

VIIMEISTELY

Solmi hapsut tiukoin 
hevosenhäntäsolmuin. Tasaa 
hapsujen päät yhtä pitkiksi.
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