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Loimen loppu 3726

Viime numerossa olleiden Kerrosryijyjen loimesta jäi pieni 
pätkä kutomatta. Kirsi kutoi loimen loppuun kesäisen 
raikkaan seinävaatteen poppanalla perinteisen raanun 
tyyliin.

Tuttu tilanne monelle. Kudonnainen on valmis, mutta 
lointa on vielä jäljellä sen verran ettei sitä raaski heittää 
roskiin. Kutojat ovat nokkelia ja säästäväisiä, ja kutovat pois 
kaiken kuteeksi sopivan loimien loppuihin. Usein nämä 
ylimääräiset kudonnaiset ovat iloisia yllätyksiä - Ai sinä 
kudoit sen noin. Ihanan näköinen! Kerrosryijyn loimi johon 
tämä seinäraanu on kudottu, oli vahvaa kokopellavaa. Voit 
kutoa kuderipsiä myös vaikkapa tavallisen poppanaloimen 
loppuun. Viereisellä sivulla on sidospiirrokset kahdelle ja 
neljälle varrelle.

Jos haluat luoda uuden loimen kuderipsille, 9-säikeinen 
kalalanka on sopivan vahvuista. Kokeile kuteeksi erilaisia 
lankoja ja kuteita. Samettilangalla saat pehmeän pinnan ja 
villalangoilla voit kutoa perinteisen raanun.

Puuhelmet hapsuissa:
1. hapsu helmi ylhäällä
2. hapsu ilman helmeä
3. hapsu helmi alhaalla
4. hapsu ilman helmeä jne.

Pujota helmi lankoihin ja vie 
työn reunaan. Tee kierretty 
hapsu. Alemmassa helmessä 
tee ensi kierretty hapsu pu-
oleenväliin ja solmi se. Pujota 
helmi lankoihin ja tee kierretty 
hapsu lankojen loppuun.

Sommittele raitoja vapaasti. Ota inspiraation 
lähteeksi jokin kasvi, maisema tai tunne, ja 
pidä se mielessä värejä valitessa ja raitoja su-
unnitellessa. Tässä idean pohjana on keväinen 
raparperin varsi ja lehti :)

MALLISUUNNITTELU Kirsi Reilin  KUTOJA  Kirsi Reilin
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Poljennassa

Kudo vihreitä ja punaisia raitoja
haluamassasi järjestyksessä.
Kudo jokaisen raidan väliin
kokovirheä raita.

Loimi  Purjelanka 8/2 (= 8/2 Linvarp) valkaisematon, 
 tex 210x2, 1 kg = n. 2400 m, Garnhuset i Kinna
 
Loimen leveys 41 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 164 + 2 lankaa
 menekki n. 65 g metrille
Pirta  40/1
Sidos  Kuderipsi

Loimi  9-säik. kalalanka, tex 30x9, 1 kg = 3 480 m 
 tai vastaava tiukkakierteinen loimilanka. 
 
Loimen leveys 41 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 164 + 4 lankaa
 menekki n. 47 g metrille
Pirta  40/1
Sidos  Kuderipsi

Loimi jonka loppuun seinävaate on kudottu

Luo uusi loimi kuderipsille

Inspiroidu 
väreistä


