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Käsipyyhkeet, koko valmiina 37 x 40 cm

Värikäs Viisikko
3747

Tumma pyyhe

Leppäliina-sidosta voi muunnella poljentaa muuttamalla.
Lisäämällä kuteisiin eri värejä ja kutomalla erilaisilla
värijärjestyksillä saadaan lukematon määrä erilaisia kuvioita
ja pintoja. Huomaa, että loimen reunat ovat eri väriset!
Perinteinen mainio sidos tarvitsee vain neljä vartta ja
polkusta.
Vaalea pyyhe

Loimi
Loimen

Pirta
Sidos

Puuvillalanka 8/2 Bockens, tex 74x2,
1 kg = n. 6500 m
leveys 45 cm
tiheys 8 lankaa/cm
lankaluku 360
pituus: 3,30 m (5 pyyhettä + 15 cm
kokeilu)
40/2
Leppäliina

Kanavapyyhe

LUONTIOHJE
8 lankaa keltainen 2030
344 lankaa mintunvihreä 1312
8 lankaa sininen 603

Raitapyyhe

LOIMILANKOJEN MENEKKI
2030 keltainen 4 g
1312 mintunvihreä 165 g
603 sininen 4 g
Yhteensä 173 g

Keltainen pyyhe
Vasemmalla puolella kangas kudottuna ja oikealla sama kangas pestynä.
Leppäliinan on niitä sidoksia, joissa kankaan rakenne näkyy kunnolla
vasta kastelun jälkeen.
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Yhteensä
360 lankaa
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KUTEENMENEKKI
Puuvillalanka 8/2 Bockens ja Puuvillalanka 8/2 Garnhuset i
Kinna, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m.
Kuteenmenekki yhteen pyyhkeeseen on yhteensä n. 30 g eri
värejä. Katso värit ja menekit pyyhkeiden kudontaohjeista.
- Ei niisimättömiä reunalankoja, paitsi Raitapyyhkeessä.
- Kuvio tulee parhaiten esille vasta ensimmäisen pesun
jälkeen.

Kuteen tiheys on 7,5 lankaa/cm.
Kudottu pituus päärmeineen on 51 cm.
Kankaan koko ennen pesua 41,8 cm leveys x 47 cm pituus
ja pesun jälkeen 37,1 x 43,2 cm.
KUTEENMENEKKI YHTEEN PYYHKEESEEN
Puuvillalanka 8/2 Bockens, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m
603 tummansininen 2 g
137 sininen 9 g
2030 keltainen 14 g

VIIMEISTELY KAIKKIIN PYYHKEISIIN
Huolittele 3-askelsiksakilla ja leikkaa erilleen. Silitä
2-taitteiset päärmeet ja kiinnitä nuppineuloilla. Sujauta
värikäs ripustin päärmeen sisään yhteen pyyhkeen kulmista.
Ompele päärmeet ja ripustin kiinni huomaamattomasti
piilopistoin.

Tumma pyyhe
Koko valmiina 37,5 cm leveys x 40 cm pituus
KUDONTAOHJE
Kudo alapäärmeestä reilun 3 cm mittainen poljentaohjeen
mukaan tummansinisellä. Kudo kangas ohjeen
mukaisesti noin 45 cm mittaiseksi vaaleankeltaisella
ja tummansinisellä. Kudo yläpäärmeestä reilun 3 cm
mittainen poljentaohjeen mukaan keltaisella, paitsi
ensimmäinen kude tummansinisellä.
Kuteen tiheys 7,5 lankaa/cm.
Kudottu pituus päärmeineen on 51 cm.
Kankaan koko ennen pesua 41,9 cm leveys x 47,5 cm
pituus ja pesun jälkeen 37,5 x 43,5 cm.
KUTEENMENEKKI YHTEEN PYYHKEESEEN
Puuvillalanka 8/2, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m
tummansininen 603 Bockens 17 g
keltainen 2030 Bockens 2 g
vaaleankeltainen 8217 Garnhuset 10 g

Vaalea pyyhe
Koko valmiina 37,5 cm leveys x 40 cm pituus
KUDONTAOHJE
Kudo alapäärmeestä reilun 3 cm mittainen poljentaohjeen
mukaan sinisellä, paitsi viimeinen kude keltaisella. Kudo
kangas ohjeen mukaisesti noin 45 cm mittaiseksi keltaisella
ja sinisellä. Kudo yläpäärmeestä reilun 3 cm mittainen
poljentaohjeen mukaan keltaisella.

Kanavapyyhe
Koko valmiina 38 cm leveys x 41 cm pituus
KUDONTAOHJE
Kudo alapäärmeestä reilun 3 cm mittainen poljentaohjeen
mukaan tummansinisellä ja keltaisella. Kudo kangas
ohjeen mukaisesti noin 45 cm mittaiseksi vaaleanvihreällä
ja tummansinisellä. Kudo yläpäärmeestä reilun 3 cm
mittainen poljentaohjeen mukaan tummansinisellä ja
keltaisella.
Kuteen tiheys on 9 lankaa/cm.
Kudottu pituus päärmeineen on 51 cm.
Kankaan koko ennen pesua 42,6 cm leveys x 48 cm pituus
ja pesun jälkeen 38 x 44 cm.
KUTEENMENEKKI YHTEEN PYYHKEESEEN
Puuvillalanka 8/2, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m
603 tummansininen Bockens 17 g
8269 vaaleanvihreä Garnhuset 11 g
2030 keltainen Bockens puuvilla 3 g

Raitapyyhe
Koko valmiina 40 cm leveys x 39,5 cm pituus
KUDONTAOHJE
Ota reunimmaiset loimilangat pois niisistä. Kudo
alapäärmeestä reilun 3 cm mittainen poljentaohjeen
mukaan keltaisella. Kudo kangas ohjeen mukaisesti noin
45 cm mittaiseksi. Kudo jokaisella langalla 1 cm. Lopeta
siniseen (kts. lopetuskohta ohjeesta). Kudo yläpäärmeestä
reilun 3 cm mittainen poljentaohjeen mukaan keltaisella.
Kuteen tiheys 8 lankaa/cm.
Kudottu pituus päärmeineen on 50,4 cm.
Kankaan koko ennen pesua 43 cm leveys x 46,6 cm ja
pesun jälkeen 39,8 cm leveys x 42,3 cm pituus.

KUTEENMENEKKI YHTEEN PYYHKEESEEN
Puuvillalanka 8/2, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m
603 tummansininen Bockens 4 g
2030 keltainen Bockens 7 g
137 sininen Bockens 4 g
8269 lämmin vaaleanvihreä Bockens 4 g
8269 vaaleanvihreä Garnhuset 4 g
8217 vaaleankeltainen 4 g

Yläpäärme
keltainen
ja tummansininen

Keltainen pyyhe
Koko valmiina 37,5 cm leveys x 42 cm pituus
KUDONTAOHJE
Kudo alapäärmeestä reilun 3 cm mittainen
poljentaohjeen mukaan vuorolankaisesti sinisellä ja
tummansinisellä. Kudo kangas ohjeen mukaisesti
noin 47 cm mittaiseksi. Vaaleissa kohdissa kudo
vuorolankaisesti keltaisella ja vaaleanvihreällä ja
tummissa raidoissa kudo vuorolankaisesti sinisellä
ja tummansinisellä. Kierrä kuteet reunassa, jotta
reunimmainen lanka sitoutuisi.
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KANAVAPYYHE
Poljennassa:
= tummansininen
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= vaaleanvihreä

Voit vaihtaa keltaisessa osuudessa joka toisen
keltaisen osuuden kohdalla vaaleanvihreän
ja keltaisen paikkaa. Kun ensimmäistä raitaa
kutoessasi aloitat raidan vihreällä, aloita toisessa
raidassa keltaisella. Näin värit vaihtavat paikkaa
ripsikuviossa. Katso poljentaohje.
Kudo yläpäärme jatkamalla sinisillä kuteilla
kutomista kuten alapäärmeessä, kunnes sininen
osuus on reilu 3 cm.
Kuteen tiheys on 7,5 lankaa/cm.
Kudottu pituus päärmeineen on 53,4 cm.
Kankaan koko ennen pesua 41,6 cm leveys x
48,5 cm pituus ja pesun jälkeen 37,2 cm x 44,9 cm.
KELTAINEN PYYHE

KUTEENMENEKKI YHTEEN PYYHKEESEEN
Bockens puuvilla 8/2, tex 74x2, 1 kg = n. 6500 m.
603 tummansininen 3 g
137 sininen 4 g
2030 keltainen 11 g
8269 vaaleanvihreä 10 g

Poljennassa:
= tummansininen
= sininen
= keltainen
= vaaleanvihreä
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yläpäärme
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Raita 2

Raita 1

21 x 16 = 336
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3,5 cm

Yhteensä
360 lankaa
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