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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Kirsi Vakkari

Puuvillatabletit pöytäpuissa
Koko valmiina 33 x 44 cm

Loimi  Cotton Soft Novita, 010 luonnonvalkoinen, 
 50 g = 120 m, 100 % puuvillaa, Novita Oy

Loimen  leveys 36 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 144
 pituus 3,36 m
 langanmenekki 214 g

Pirta  40/1
Sidos  Kuderipsi

Ruutulippu 3760

Mustavalkoiset tabletit
Koko valmiina 32 x 44 cm

KUTEENMENEKKI yhteen tablettiin
Cotton Soft Novita, 50 g = 120 m, 100 % puuvillaa
010 luonnonvalkoinen 80 g
099 musta 10 g

KUDONTAOHJE
Jätä loimesta tablettien päihin n. 8 cm päättelyvaraa. Päät 
viimeistellään pujottamalla loimilangat takaisin kankaaseen 
kuteiden alle. Kudo tabletin alkuun ja loppuun ylimääräisellä 
pois purettavalla kuteella pari senttimetriä.
Aloita luonnonvalkoisella. Heitä 4 kertaa vuorotellen 
luonnonvalkoinen ja musta. Ruudun vaihto on 
luonnonvalkoisella, eli heitä kaksi kertaa peräkkäin 
luonnonvalkoinen. 

Paksu puuvillalanka sopii mainiosti pieniin pöytäpuihin. 
Vahvasta ja kestävästä langasta kudot nopeasti 
lämminhenkiset tabletit. Viimeistele tabletit pujottamalla 
loimilangat takaisin kankaaseen tai solmi päihin hapsut. 

Loimi ja kude ovat samaa lankaa, jota löytyy kätevästi myös 
monista marketeista.
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Kudo 16 kpl mustia ruutuja = 11 cm. Kudo tabletin loppuosa 
luonnonvalkoisella 34 cm. 
Tabletin kudottu pituus on 45 m.
Kuteen tiheys on 13 lankaa/cm.

Ohenna kuteiden päät aloituksessa, lopetuksessa ja 
jatkokohdissa. Aukaise kuteen pään säikeet kahteen osaan 
n. 7 cm matkalta ja leikkaa toinen osa pois. Voimakkaasti 
eri värisillä paksuilla kuteilla kudottaessa jatkokohdat jäävät 
näkyville, jos niitä ei ohenneta. 

VIIMEISTELY
Pujotus on kestävä ja siisti tapa viimeistellä tabletit. Tablettien 
päät kapenevat jonkin verran. 

Pujota loimilankojen päät takaisin kuteiden alle tylppäkärkisellä 
neulalla. Pujota aina kaksi lankaa kerrallaan seuraavaan 
ruutuun, jotta muodostuu tiivis ja purkautumaton pykäreuna. 
Leikkaa loimilankojen päät. Vinkki: Pujota joka toinen 
lankapari vähän pidemmälle, jotta kaikki langat eivät pääty 
samassa kohdassa. Prässää silitysliinan läpi. 

Kuderipsisidoksella kudotut tabletit voidaan 
viimeistellä pujottamalla loimilangat takaisin 
kankaaseen. Käytä suurisilmäistä ja tylppäkärkistä 
neulaa.

1. Jätä tablettien päihin loimesta kutomatta 
n. 8 cm. Kudo tablettien väli löyhästi 
ylijäämäkuteella tai loimipäreillä. 

2. Leikkaa tabletit erilleen.

3. Pujota aina kaksi loimilankaa kerrallaan takaisin 
kankaaseen seuraavaan ruutuun kudelankojen 
alle n. 2 - 3 cm pituudelle. Pura samalla  päähän 
kudottua ylimääräistä kudetta. Loimilankoihin 
ei tehdä solmuja!

5. Leikkaa näkyville jääneet loimilankojen päät 
pois. Prässää tabletti. Tablettien päät kapenevat 
jonkin verran.

Näin viimeistelet tablettien 
päät pujottamalla

36 x 

36 x 
36 x 4 = 144 lankaa

toista 8 x
= n. 11 cm

toista
34 cm

KANGASPUISSA

Voit niisiä myös 
neljälle varrelle:

Mustavalkoinen
RUUTULIPPU

PÖYTÄKANGASPUISSA

= valkoinen
= musta

toista 8 x
= n. 11 cm

toista
34 cm

36 x 
36 x 4 = 144 lankaa

palttinaa
pois purettavalla
kuteella alkuun
ja loppuun
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Punaharmaat tabletit
Koko valmiina 33 x 44 cm + hapsut á 5 cm

KUTEENMENEKKI yhteen tablettiin
Cotton Soft Novita, 50 g = 120 m, 100 % puuvillaa
405 harmaa (helmi) 50 g
010 luonnonvalkoinen 40 g
549 punainen (joulu) 20 g

KUDONTAOHJE
Jätä loimesta hapsuvaraa n. 10 cm/pää. Kudo alkuun 
ja loppuun pari senttimetriä ylimääräisellä kuteella. 
Kaksivärisissä kohdissa heitä eri väriset kuteet 
vuorotellen. Kolmivärisessä keskustassa jätä reunoissa 
luonnonvalkoinen ja punainen kude aina harmaan kuteen 
alle.

Raidoitus
3 cm luonnonvalkoinen ja harmaa
0,5 cm harmaa (8 heittoa)
2 cm luonnonvalkoinen ja harmaa
2 cm luonnonvalkoinen
Toista 30 cm: vuorotellen 4 x luonnonvalkoinen ja harmaa 
ja 4 x punainen ja harmaa.
4 x luonnonvalkoinen ja harmaa
2 cm luonnonvalkoinen
2 cm luonnonvalkoinen ja harmaa
0,5 cm harmaa (8 heittoa)
3 cm luonnonvalkoinen ja harmaa

VIIMEISTELY
Solmi päihin 4 langan hevosenhäntäsolmut. Tasoita 
hapsujen päät. Prässää tabletit kostean liinan läpi. 

36 x 

toista
n. 30 cm

toista 3 cm

toista 2 x
= n. 0,5 cm

toista 2 cm
toista 2 cm

toista 2 cm
toista 2 cm

toista 3 cm
toista 2 x
= n. 0,5 cm

Voit niisiä myös 
neljälle varrelle:

KANGASPUISSA

36 x 

36 x 4 = 144 lankaa

PÖYTÄKANGASPUISSA

= valkoinen
= punainen

toista
n. 30 cm

36 x 
36 x 4 = 144 lankaa

palttinaa
pois purettavalla
kuteella alkuun
ja loppuun

= harmaa

toista 3 cm

toista 2 x
= n. 0,5 cm

toista 2 cm
toista 2 cm

toista 2 cm
toista 2 cm

toista 3 cm
toista 2 x
= n. 0,5 cm

Punaharmaat tabletit
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