
Ontelokangasta 
pöytäpuissa  

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Kirsi Vakkari

Ontelo kudotaan tavallisesti yhtenäiseksi putkeksi, mutta samaan 
loimeen voidaan kutoa myös vaakasuuntaisia ontelolokeroita. 
Pöytäkangaspuissa tämä onnistuu helposti neljällä varrella, mutta 
vipukangaspuissa siihen tarvitaan neljä vartta ja kahdeksan polkusta.
Polkusten määrää saadaan vähennettyä lisäämällä tavalliseen 
onteloon palttinapolkuset, joilla suljetaan ontelolokerot. Ylä- ja 
alakankaat eivät silloin vaihda paikkaa. Sivulla 7 ovat sidospiirrokset 
myös vipukangaspuihin.

Näissä patalapuissa suljimme ontelolokerot palttinalla. Yksi 
palttinaheitto jo sulkee ontelon, mutta heittoja voi olla kaksi tai 
useampikin.  
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KUDONTAOHJEITA 
Kudo alkuun ylimääräisellä pois purettavalla kuteella muutama 
senttimetri onteloa. Kudo patalapun alkuun ja loppuun 1 cm 
mustalla puuvillalangalla sisävaraksi. Ensimmäinen ja viimeinen 
ontelo täytetään vasta viimeistelyvaiheessa, muut ontelot on 
täytettävä kudonnan aikana. 

Vihreät patalaput
Koko valmiina 21,5 x 21,5 cm, 2 kpl

KUDE 
Novita Cotton Soft, 50 g = n. 120 m
315 vihreä 39 g / 315 vihreä 22 g ja 318 t.vihreä 17 g
Puuvillalanka 8/2, musta, sisävaraan 2 g

Kuteen tiheys on 8 lankaa/cm (= 16 lankaa/cm kahdessa 
kankaassa). Kudo 2,5 cm korkeita onteloita. Täytteenä on vanu. 
Kudottuja onteloita on 9 kappaletta ja kankaan kudottu pituus 
on 26 cm. Kudo kaksiväriseen pannulappuun vuorotellen vihreä 
ja tummanvihreä ontelo. Aloita ja lopeta vihreällä.

Mustat poppanaiset patalaput
Koko valmiina 23 x 23 cm, 2 kpl

KUDE
Poppana
musta 55 g
luonnonvalkoinen / vaaleanvihreä 17 g
Puuvillalanka 8/2, musta sisävaraan 2 g
 
Täytteenä on huopakovike. Kudo vuorotellen mustalla ja 
valkoisella tai vaaleanvihreällä 2,2 cm korkeita onteloita yhteensä 
4 kpl. Kudo loppuun mustalla yksi 13 cm korkea ontelo.
Täytteenä on huopakovike:
4 kpl 2 cm x 21,5 cm 
1 kpl 12 cm x 21,5 cm

VIIMEISTELY
Ompele päihin 3-askel siksak ontelon reunojen ympäri. Täytä 
päiden ontelot ja ompele käsin kiinni. Virkkaa ripustin ja ompele 
se kiinni patalapun kulmaan ennen reunan kiinni ompelua. 

Loimi  6-säik. kalalanka, tex 30x6, 
 1 kg = n. 5 300 m, musta
Loimen  leveys 24 cm
 tiheys 8 lankaa/cm 
 lankaluku 192 (käytimme langan 2-kertaisena  
                             = luodaan 384 lankaa)
 pituus 2,75 m
 langanmenekki 200 g
Pirta  40/2 
 (2-kertaisena 4 lankaa piinrakon = 40/4)
Sidos  Ontelo

Ontelopatalaput
3775

Halusimme poppanaloimeen lisää jämäkkyyttä, joten laitoimme 
loimilangan kaksinkertaiseksi. Lointa rakennettaessa niisitään 
kaksi lankaa yhteen niiteen ja pirtaan pistellään neljä lankaa yht-
een piinrakoon. Loimeen voidaan silloin kutoa poppanan lisäksi 
myös ohuemmilla kuteilla. Poppanalla kudotussa kankaassa 
loimilangat jäävät selvästi näkyville. Jos haluat että loimilangat 
menevät poppanalla kudottaessa paremmin piiloon, käytä loimi-
lanka yksinkertaisena.
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Näitä kudontamalleja ei saa jakaa internetissä. 
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta.

Ontelossa on yksi ihana ja 
kätevä ominaisuus. Päät 
saadaan viimeisteltyä yk-
sinkertaisesti kääntämällä 
reunat sisään ja ompele-
malla aukko kiinni. 
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Voit heittää myös 
yhden tai kolme 
palttinaheittoa 
onteloiden väliin.

ONTELOA TAVALLISISSA KANGASPUISSA

Vinkkejä
- Syötä kudetta!
- saa lyödä luhalla ihan napakasti
- löysää lointa palttinan kohdalla.
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