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Raanuja 
pellavasta ja villasta
3746

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Vakkari

Loimi  Aivina pellavalanka 16/4, valkaisematon, tex 104x4, 
 1 kg = 2 400 m, Lappajärven Värjäämö
Loimen leveys 63,7 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 255 + 2 vahvistuslankaa = 257
 pituus 4,35 m
 langanmenekki 485 g

Pirta  40/1
Sidos  Kudekuviollinen

Siniharmaa raanu Morsinko
Koko valmiina 60 x 106 cm

KUDONTAOHJE

Kudo päärmettä varten 6 cm palttinaa turkoosinsinisellä villalangalla 
raanun ylä- ja alaosaan.  Kudo raanu poljentaohjeen mukaisesti 
siniharmaa Aivina pellavalanka pohjakuteena ja villalanka 
kuviokuteena. Kudo poljenta alusta loppuun (= toisto) vuorotellen 
sinisellä ja vaaleansinisellä villalangalla. Kudottu pituus on 103 cm + 
päärmeet. Kuteen tiheys on 6 pohjakudetta ja 6 kuviokudetta/cm. 

KUTEENMENEKKI

Aivina pellavalanka 16/4, tex 104 x4, 1 kg = 2 400 m, 
Lappajärven Värjäämö, 19 siniharmaa 167 g.
Morsingolla värjätty Esito-huopalanka, tex 143x3, 1 kg = n. 2 300 m, 
Lankava, sininen 166 g ja vaalea sininen 76 g.

VIIMEISTELY

Ompele päihin 3-askelsiksak. Ompele päärmeet käsin pellavalangalla 
tai muulla vahvalla langalla. Päärmeen sisävara on n. 1 cm ja 
päärmeen korkeus valmiina on 2,5 cm. 
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Vinkki
Päärme jää helposti muuta kangasta 
kapeammaksi. Käytä pingotinta heti 
kudonnan alusta alkaen ja säädä se 
samalle leveydelle, mikä on kankaan 
leveys pirrassa. Voit kutoa kankaan alkuun 
ylimääräistä pois purettavaa osuutta, 
johon saat pingottimen kiinnitettyä.

2 x 

15 60 x 4 = 240 

Yhteensä 
255 lankaa
+ 2 reunalankaa 

Loimen reunimmainen lanka on 
kaksinkertainen.

15 9 

päärme

= sininen villalanka
Poljennassa

Niisinnässä:

SININEN MORSINKO -RAANU

= harmaansininen 
Aivina pellavalanka 16/4

18 x 2 = 36 
4 x 

Toista.
Kudo toisto
vuorotellen
sinisellä ja
vaalean-
sinisellä.

päärme

2 x
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Valkoinen raanu Nappi
Koko valmiina 59 x 94 cm

KUDONTAOHJE

Kudo päärmettä varten 6 cm palttinaa 1-kertaisella 
villalangalla raanun ylä- ja alaosaan. Kudo raanu 
poljentaohjeen mukaisesti loimilanka pohjakuteena ja 
2-kertainen villalanka kuviokuteena.
Kudottu pituus on 92 cm + päärmeet. Kuteen tiheys on 
4 palttinakudetta + 4 (kaksinkertaista) kuviokudetta/cm. 
Viimeistele kuten Morsinko-raanu sivulla 11. 

KUTEENMENEKKI

Aivina pellavalanka 16/2, 
tex 104x4, 1 kg = 2 400 m, 
Lappajärven Värjäämö, 
valkaisematon 97 g.
Villalanka Esito-huopalanka, 
tex 143x3, (1 kg = 2 300 m),
7001 valkoinen 220 g.

päärme

päärme

= valkoinen 2-kertainen villalanka
Poljennassa

toista
3 x

VALKOINEN NAPPIRAANU

= Aivina pellavalanka 16/4
valkaisematon

toista

täydennys
raanun
loppuun

2 x 

15 60 x 4 = 240 

Yhteensä 
255 lankaa
+ 2 reunalankaa 

Loimen reunoissa 2-kertainen lanka.

15 9 

Niisinnässä:

18 x 2 = 36 
4 x 



Raidallinen raanu 
kasvivärjätyistä langoista
Koko valmiina 60 x 74 cm

KUDONTAOHJE

Kudo päärmettä varten 6 cm palttinaa villalangalla raanun 
ylä- ja alaosaan. Kudo raanu poljentaohjeen mukaisesti 
loimilanka pohjakuteena ja villalanka kuviokuteena. 
Väriraidat on merkitty poljentaohjeeseen.
Kudottu pituus on 76 cm + päärmeet. Kuteen tiheys on 9 
pohjakudetta ja 9 kuviokudetta/2 cm. 

KUTEENMENEKKI

Aivina pellavalanka 16/2, 
tex 104 x4, 1 kg = 2 400 m, 
Lappajärven Värjäämö, 
valkaisematon 91 g.
Kasvivärjättyjä villalankoja, eri 
vahvuisia, 1 kg = n. 1 800–2300 m
Eri värejä yhteensä 151 g.

VIIMEISTELY

Ompele päihin 3-askelsiksak. 
Ompele päärmeet käsin 
pellavalangalla tai muulla vahvalla 
langalla. Kankaan alapuoli on 
käytetty raanun oikeana puolena. 
Käännä ja ompele päärme 
kokonaan nurjalle puolelle.

2 x 

15 60 x 4 = 240 

Yhteensä 
255 lankaa
+ 2 reunalankaa 

Loimen reunoissa 2-kertainen lanka.

15 9 

= villalanka
Poljennassa

Niisinnässä:

vihreä
kuvio

RAITOJA KASVIVÄRJÄTYILLÄ 
LANGOILLA
Kuvan raanussa kankaan alapuoli
on käytetty oikeana puolena päällä 
päin.

= Aivina pellavalanka 16/4

18 x 2 = 36 
4 x 

vaalea
keskikuvio

päärme
6 cm
keltainen

Poljentaan on merkitty vain kuviokuteet.
Heitä jokaisen kuviokuteen väliin yksi 
palttinakude.

vaalean-
vihreä
kuvio

ruskea
kuvio

vaalea
keskikuvio

puna-
ruskea
kuvio

keltainen
raita

keltainen
raita

Lopeta raanu vihreisiin
kuvioraitoihin. Kudo
loppuun keltainen raita
ja päärme.

toista

 pohjan
palttina
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Sinisen raanun kudelangat on 
värjätty morsingolla

Raanun loimi oli jo puissa ja valkoinen raanu melkein kudottuna, 
kun syksyn viileät päivät vielä kerran lämpenivät. Ehdimme 
ottamaan värikattilat esille ja kokeilla morsingolla värjäämistä! Jos 
värjäys onnistuisi, saisimme siitä kudelangat toiseen raanuun. 

Morsingosta (Isatis tinctoria) saadaan sinistä väriä samalla 
tavalla kuin indigosta (Indigofera tinctoria).Väri kiinnitetään 
lankaan kyyppivärjäysmenetelmällä. Tavallisten keittovärjäyksessä 
käytettävien tarvikkeiden lisäksi tarvitset kristallisoodaa ja 
natriumditioniittiä (= natriumhydrosulfiitti). Natriumditioniitti on 
voimakas kemikaali, joten tarvitset hengityssuojaimen, suojalasit 
ja käsineet. Värjää ulkona tai erittäin hyvin ilmastoidussa tilassa.
Tarvitset noin: 100 g lankaa - 400-800 g lehtiä - 5 l värilientä 
- 50 g natriumditioniitta. Tässä värjäyksessä käytimme lisäksi 
morsinkojauhetta, koska lehtiä oli vähän (280 g lehtiä + 5 g 
jauhetta - 7 l värilientä - 60 g natriumditioniittia - 300 g lankaa).

Näin värjäsimme:
1. Silppua morsingon lehdet kattilaan. Kaada päälle kiehuvaa 
vettä kattila täyteen. Anna hautua kannen alla noin 30 - 40 
minuuttia. Pidä liemi lämpimänä.

2. Siivilöi lehdet pois, voit värjätä niillä punaruskeaa käyttämällä 
alunaa kiinnitysaineena. Ensimmäisen vuoden lehdissä on eniten 
väriä. Kaksivuotinen morsinko kasvattaa ensimmäisenä vuotena 
lehtiruusukkeen ja toisena kukan ja siemenet.

3. Lisää liemeen kristallisoodaa niin, että liemestä tulee 
emäksinen (pH 9-10). Hapeta liemi vatkaamalla vispilällä tai 
kaatamalla liemi kattilasta toiseen n. 5 - 10 minuuttia. Väri 
muuttuu tummanvihreäksi. 

4. Kuumenna liemi 50oC:seen ja lisää varovasti natriumditioniitti. 
Käytä suojavarusteita! Anna vaikuttaa 30-40 minuuttia. Liemen 
väri muuttuu keltavihreäksi.

5. Upota lämpimät kastellut villalangat  liemeen ja anna värjäytyä 
10 - 15 minuuttia. Liemeen ei saa joutua happea, joten liikuttele 
lankoja vain sen verran, että väri tarttuu niihin tasaisesti.

6. Nosta langat pois liemestä. Lankojen väri muuttuu vähitellen 
kellanvihreästä siniseksi. Anna lankojen hapettua 10 minuuttia. 
Huuhtele. Voit lisätä viimeiseen huuhteluveteen vähän etikkaa.

- Tutustu värjäyksestä kertovaan kirjallisuuteen ennen värjäystä. 
Noudata turvallisuusohjeita!

Värjäyksen taianomaisin hetki 

koittaa silloin, kun langat 

nostetaan pois väriliemestä.  

Lanka on väriliemessä 

kellanvihreää, mutta muuttuu 

ilman vaikutuksesta siniseksi. 


