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Kuviokarkelot:
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LUONTIOHJE
2  lankaa musta, niisimättömät reunalangat
38 lankaa musta  (19 sisarusta kahdelta päältä luotuna)
54  ” orkidea  (27 sisarusta)
80  ” musta  (40 sisarusta)
10  ” orkidea  (5 sisarusta)
80  ” musta  (40 sisarusta)
54  ” orkidea  (27 sisarusta)
38  ” musta  (19 sisarusta)
2  lankaa musta, niisimättömät reunalangat
Yhteensä 354 lankaa + 4 reunalankaa = 358

LOIMEN LANGANMENEKKI
6-säik. Liina-kalalanka, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m, Suomen Lanka
80 musta 331 g ja 65 orkidean punainen 158 g

MALLISUUNNITTELU Siiri Korhonen  KUTOJA Siiri Korhonen

Kuviokarkelot 3758

Poppanaliinat Lilja ja Linna
Hamppu tabletit
Malja pellavakaitaliina ja tabletit

Loimi  6-säik. Liina-kalalanka, musta ja orkidean
 punainen, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m
Loimen  leveys 35,8 cm
 pituus 7,25 m
 tiheys 10 lankaa/cm (tai 5 kaksinkert. lankaa/cm)
 lankaluku 354 + 4 niisimätöntä reunalankaa = 358
 (177 kaksinkertaista lankaa + 4 reunalankaa)
 
Pirta  50/2
Sidos  Kudekuviollinen

Loimessa on 
kalalanka 
kaksinkertaisena

3 x 8 = 24
3 x 

2 x 40 = 80

palttina

Niisinnässä:
= 2 niisimätöntä reunalankaa

2 x 2 x 

3 x 

2 x 40 = 80

3 x 8 = 24
68 

68

10

kuvio

keskikohta

oikea reuna

vasen reuna

punainen

punainen

punainen

Kaksi loimilankaa on 
niisitty omiin niisiin, 
mutta samalle varrelle 
vierekkäin. Voit 
vaihtoehtoisesti niisiä 
nuo kaksi lankaa samaan 
niiteen, lopputulos on 
sama. Langat nousevat ja 
laskevat samalla tavalla.
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Linna poppanaliina, sininen
Koko valmiina 33,5 cm x 124 cm

KUDONTAOHJE
2 cm ylijäämäkuteella (puretaan pois)
1,5 cm sisävara palttinaa mustalla kaksinkertaisella kalalangalla
4 cm päärme palttinaa turkoosilla poppanalla
128 cm poljentaohjeen mukaisesti (1 mallikerta = noin 20,5 cm).
- Pohjakude on kalalanka kaksinkertaisena.
- Toista mallikerta 6 x, jonka jälkeen vielä yksi Turkoosi raita.
4 cm päärme kuten alussa
1,5 cm sisävara kuten alussa
2 cm ylijäämäkuteella (puretaan pois).

KUTEENMENEKKI
6-säik. Liina-kalalanka, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m
80 musta 51 g (pohjakude tummassa osuudessa)
65 orkidea 22 g (pohjakude Turkoosissa raidassa)

Poppanakude, leveys 10 mm, Poppanavakka
6705 indigonsininen 182 g (kuviokude tummassa osuudessa) 
6701 turkoosi 95 g (kuviokude turkoosissa raidassa)

palttina

Turkoosi raita

Kuviokude turkoosi poppana, 
pohjakude kaksinkertainen 
orkidean punainen kalalanka

Aloita kuvio-osuus palttinaisella 
pohjakuteella polkusella 1
(vasemmanpuoleisin)

HUOM!
Poljentaohjeeseen on merkitty 
pelkät kuviokuteet. Heitä 
kuviokuteiden väliin yksi 
palttinainen pohjakude.

Tumma osuus

Kuviokude sininen poppana, 
pohjakude kaksinkertainen 
musta kalalanka

3 x 

6 x tai
haluamaasi
liinan pituuteen 

+ Liinan loppuun Turkoosi raita

LINNA POPPANALIINA

palttina

Poljennan alku, jossa 
palttinakuteet merkittynä.

Jatka poljentaa
samalla tavalla 
lisäämällä 
palttinakude jokaisen 
kuviokuteen väliin.

jne.
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Lilja poppanaliina, pinkki
Koko valmiina 33,5 cm x 116 cm

KUDONTAOHJE
2 cm ylijäämäkuteella (puretaan pois)
1,5 cm sisävara palttinaa sinisellä kaksinkertaisella kalalangalla
4 cm päärme palttinaa tummansininen poppana
120 cm poljentaohjeen mukaisesti (1 mallikerta = n. 20,5 cm)
- Pohjakude on kalalanka kaksinkertaisena.
- Aloita ja lopeta kuviollinen osuus pohjakuteella polkusella 2.
- Toista mallikerta 5 x, jonka jälkeen vielä yksi Pinkki kuvio-
osuus.
4 cm päärme kuten alussa
1,5 cm sisävara kuten alussa
2 cm ylijäämäkuteella (puretaan pois).

KUTEENMENEKKI
6-säik. Liina-kalalanka, tex 30x6, 1 kg = n. 5300 m
75 indigonsininen 57 g (pohjakude)

Poppanakude, leveys 10 mm, Poppanavakka
5701 fuksia 174 g (kuviokude pinkissä raidassa)
2203 kitti 31 g (vaalea kuvioraita)
6704 tummansininen 40 (päärmeet ja kuvioraitojen välit)
Katso päärmeiden ompeluohjeet sivulta 35.

palttina

Pinkki kuvio-osuus

Kuviokude fuksinapunainen 
poppana, pohjakude 
kaksinkertainen sininen 
kalalanka

Aloita kuvio palttinaisella 
kalalanka- pohjakuteella 
polkusella 2.
(toinen polkunen vasemmalta)

HUOM!
Poljentaohjeeseen on merkitty 
pelkät kuviokuteet. Heitä 
kuviokuteiden väliin yksi 
palttinainen pohjakude.

Vaalea kuvioraita

Kuviokude vaalea kitinvärinen 
poppana, pohjakude kaksinker-
tainen sininen kalalanka

2 x 

5 x tai
haluamaasi
liinan pituuteen 

+ liinan loppuun Pinkki kuvio-osuus

Palttinaa tummansinisellä 
poppanalla (ei kalalankaa)

Palttinaa tummansinisellä 
poppanalla (ei kalalankaa)

LILJA POPPANALIINA

palttina

Poljennan alku, jossa 
palttinakuteet merkittynä.

Jatka poljentaa
samalla tavalla 
lisäämällä 
palttinakude jokaisen 
kuviokuteen väliin.

jne.
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