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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Kirsi Vakkari

VAALEANRUSKEA VILLAPAITA

Loimi  Double Sunday, DK-vahvuinen merinovillalanka ja
 loimen reunat Sunday, ohuempi Fingering-vahvuinen  
 merinovillalanka
Loimen  leveys 89,7 cm 
 tiheys 3,5 lankaa/cm
 lankaluku 314
 pituus 3,3 m

Pirta  35/1
Sidos  Vakosidos

Langanmenekki
Double Sunday, 108 m = 50 g, Sandnes Garn 
DK-vahvuinen merinovillalanka
3021 vaalea beige  
loimi 460 g
kude 400 g

Sunday, 203 m = 50 g, Sandnes Garn 
Fingering-vahvuinen merinovillalanka
3021 vaalea beige 
loimi 9 g
kude 34 g

Luontiohje
6 lankaa Sunday (ohut)
302 lankaa Double Sunday (paksu)
6 lankaa Sunday (ohut)
Yhteensä 314 lankaa

ILTATAIVAAN SININEN VILLAPUSERO

Loimi  Double Sunday, DK-vahvuinen merinovillalanka
Loimen leveys 73,7 cm 
 tiheys 3,5 lankaa/cm
 lankaluku 258
 pituus 4,3 m

Pirta  35/1
Sidos  Vakosidos

Langanmenekki
Double Sunday, 108 m = 50 g, Sandnes Garn 
DK-vahvuinen merinovillalanka
6051 iltataivaan sininen 
loimi 477 g
kude 460 g

Villapaita x 2
3778

Vaaleanruskea villapaita
Iltataivaan sininen villapaita

21 x
21 x 12 = 252 4  = 258 lankaa2

kuviollista 
puserokangas
palttinapolkusilla
resorit ja sisävarat

ILTATAIVAAN SININEN VILLAPAITA

= Double Sunday

25 x
25 x 12 = 300 6 (ohut)  = 314 lankaa

= ohut lanka Sunday
= Double Sunday

2 6 (ohut)

VAALEANRUSKEA VILLAPAITA kuviollista 
puserokangas
palttinapolkusilla
resorit ja sisävarat

Ideoimme kaksi kangaspuissa kudottavaa villapaidan 
mallia. Toiseen paitaan loimme leveän loimen, johon 
kudoimme hihat vierekkäin. Toiseen kapeampaan 
loimeen kudoimme hihat peräkkäin ja lisäksi irrallisen 
hupun. Ohjeiden mitoilla paitojen koko on 38 - 42, 
mutta voit helposti muuttaa kappaleiden kokoa.

Näitä Mallikerta-lehden kudontamalleja ei saa jakaa internetissä. 
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta.
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KUDONTAOHJEITA MOLEMPIIN VILLAPAITOIHIN

Kangas kaventuu kudonnan aikana. Kudo loimen alkuun 
5 cm kudelangalla tai vastaavalla langalla kuviollista kangasta, 
niin saat oikean levyisen aloituksen. Aloita vasta sitten helman 
kutominen palttinapolkusilla. Käytä pingotinta ja aseta se 
pirrassa olevalle loimen leveydelle.

Puseron helmat, kaula-aukko, hihan suut ja kauluksen reunat 
viimeistellään pujottamalla loimilangat takaisin kudottuun 
kankaaseen. Tämän vuoksi näiden kappaleiden päihin pitää 
jättää loimesta viimeistelyvaraa 6 cm/pää. Viimeistelyvaran 
kohta kudotaan pois purettavalla kuteella. Olkapäät ja hihan 
olkapäät viimeistellään suoralla koneompeleella, joten niihin ei 
tarvitse jättää viimeistelyvaraa. Katso piirrokset sivuilla 21 ja 23.

Helmat, kaula-aukon reunat ja hihan suut kudotaan 
palttinapolkusilla - kuva 1. Kaula-aukon ja hihansuiden 
kavennusten kohta kudotaan ylimääräisellä pois purettavalla 
langalla - kuva 2. Käytä samaa lankaa tai mahdollisimman 
samanlaista lankaa kuin kankaassa. Puserokankaan ja 
ylimääräisellä kudotun osan välille jäävää aukkoa ommellaan 
kiinni kudonnan edetessä - kuva 3. Pingotinta voidaan silloin 
käyttää normaalisti ja kappaleista tulee oikean muotoisia.

Jatka lanka loimen reunassa. Ohenna lankojen päät ja aseta 
ohennetut lankojen päät huolellisesti limittäin. Saumoihin 
jäävissä reunoissa voit vaihtoehtoiseti jättää  lankojen päät 
loimen reunan ulkopuolelle. Pujota viimeistelyssä lankojen päät 
nurjalle puolelle saumanvaraan.  Jatkuu 

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.
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VIIMEISTELY MOLEMPIIN VILLAPAITOIHIN

Jatkoa  Olkapäät ja hihojen yläreuna
Ompele kahteen kertaan suora ommel etu- ja 
takakappaleiden olkapäihin ja hihojen yläreunaan, ennen 
kuin leikkaat kappaleet erilleen. Kuva 5. Pura ompeleet, joilla 
oli yhdistetty kappaleita kudonnan aikana. Kuva 6.

Helmat, kaula-aukko ja kauluksen reunat
Tee pujotukset tylppäkärkisellä neulalla. Pura etu- ja 
takakappaleen alareunoista ylimääräiset kuteet ja pujota 
loimilangat takaisin kankaaseen palttinapolkusilla kudotun 
helman yläreunaan saakka. Älä tee solmuja! Kuva 7. Pujota 
samalla tavalla myös etu- ja takakappaleiden kaula-aukon 
kohdat sekä hihansuut. Tee pujotukset nurjalle puolelle 
ja leikkaa varovasti näkyviin jääneet langanpäät pois. 
Pujota myös hihojen kavennettujen reunojen loimilangat 
takaisin kankaaseen niin, että reuna sitoutuu. Katso sivu 
23. Pujottele reunan suuntaisesti niin, että pujotukset 
jäävät saumanvaroihin. Vaihtoehtoisesti voit ommella kaksi 
suoraa ommelta reunaan. Solmi ensin loimilangat 1 + 1 
kolminkertaisella solmulla. Käännä loimilangat kankaan 
päälle ja ompele ne kankaan päälle käsin kevyesti kiinni. 
Koneompeleen jälkeen leikkaa loimilangan päät varovasti 
pois ja poista apuommel.

Kudo koetilkku

Villalangat käyttäytyvät eri tavalla, joten kudo koetilkku jos käytät jotain muuta 
kuin ohjeen lankaa tai sidosta.

Kudo kangasmalleja eri poljennoilla ja tiheyksillä. Kirjoita kaikki muistiin jo 
kudonnan aikana! 

Mittaa tilkkujen koko ennen kastelua ja kastelun jälkeen ja laske siitä kankaan 
kutistuminen. Ota huomioon, että kapea koetilkku voi kaventua vähän eri 
tavalla kuin leveä kangas. Voit halutessasi kutoa myös tilkut, jotka jätät 
kastelematta. 

Saat kätevästi kokeiltua tilkkuihin erilaisia viimeistelytapoja.

Villapaitakankaan koetilkut: Kudotun kankaan päärmeet ovat usein paksuja, 
joten olimme huolissamme viimeistelystä. Lisäsimme reunoihin palttinaa 
ja kokeilimme, voisiko reunoissa ja päissä käyttää ohuempaa lankaa. 
Viimeistelimme tilkkujen päät hapsuilla, suoralla ompeleella, siksak ompeleella 
ja pujottamalla langat reunan sisään. Kastelun jälkeen arvioimme, että pujotus 
olisi hyvä viimeistelytapa kappaleiden päihin  ja suora ommel saumoihin 
jääviin reunoihin. Siksak ommel venytti reunaa eivätkä hapsut innostaneet. 
Vaaleanruskeassa villapaidassa käytimme ohuempaa lankaa, mutta sinisestä 
jätimme ohuen pois ja kudoimme koko kankaan saman vahvuisella langalla. 
Kudoimme villapaidat poljennalla, jolla kankaan pinnasta tuli tasaisempi.

Vinkki: Kalliiden lankojen 
säästämiseksi voit luoda loimen 
tutkaimiksi jäävän pään jollain 
ylijäämälangalla.

Villapaidan kokoaminen
Ompele vaaleanruskea pusero ohuella Sunday langalla ja 
sininen Double Sunday langan kahdella säikeellä.
Kiinnitä ommeltavat reunat nuppineuloilla ja harsi. Ompele 
palttinalla kudotuista kohdista kiinni, niin saumasta tulee 
siisti. Kuva 8.

Ompele etu- ja takakappaleiden olkasaumat. Mittaa hihat 
paikoilleen ja ompele ne kiinni. Ompele sivusaumat. Jätä 
sivusaumasta alhaalta n. 5 cm halkio molemmille puolille 
vaaleanruskeassa puserossa. Sinisen puseron sauma on 
ommeltu alas asti kiinni. Takakappale on pitempi kuin 
etukappale. 
Ompele hihan saumat kiinni.
Neulaa vaaleanruskeassa puserossa kauluskappale kaula-aukon 
sisäpuolelle kiinni palttinalla kudotut reunat päällekkäin. 
Kauluksen aukko jää vasemmalle puolelle n. 3 – 5 cm päähän 
olkasaumasta. Kaula-aukon kulmissa syötä kauluskangasta. 
Harsi kiinni. Ompele ohuella langalla kiinni sisäpuolelta. 
Sinisessä puserossa kauluskappale ommellaan huppuun kiinni.  
Huppua ei ommella kiinni puseroon.

Kastele valmis villapaita ja aseta tasoon kuivumaan, esim. 
pyyhkeen päälle. Käsittele kangasta varoen! Kangas venyy 
aluksi, mutta kapenee kuivuessaan. 

Pompula-kaulaliina sivulla 
14 on kudottu oikealla ole-
van mallitilkun sidoksella.
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KUDONTAOHJE VAALEANRUSKEAAN VILLAPAITAAN

Katso myös ohjeet sivuilta 19 - 20.

Kudo kappaleiden alut ja loput ohuella langalla palttinapolkusilla, 
katso piirros. Kudo puserokangas paksulla langalla kuviopolkusilla 
poljentaohjeen mukaisesti. Päärmeiden tiheys 8 lankaa/cm ja 
puserokankaan tiheys on 4,5 lankaa/cm.
Kangas mitattu hieman löysällä.

Kaula-aukon kohta: 16 pystyraitaa (8 x niisinnän mallikerta) – 18 
kpl (9 x niisinnän mallikerta) – 16 kpl pystyraitaa (8 x niisinnän 
mallikerta)
Kudo kaula-aukon resorin kohta kolmella kävyllä. Kudo olkapäät 
paksulla kuteella ja kuviopolkusilla ja keskikohdan resori ohuella 
kuteella ja palttinapolkusilla. Koska tiheys on eri, kudo 1 kude 
olkapäiden kohdalle ja 2 kudetta palttinapolkusilla kaula-aukon 
resorin kohdalle. Kierrä kuteet keskenään. 
Kudo pois purettavalla langalla kaula-aukon kohta. Älä kierrä 
lankoja keskenään.

Hihat: Hihat on kudottu vierekkäin. Kudo kahdella sukkulalla, 
älä kierrä kuteita toistensa ympäri. Ompele hihojen väliä kiinni 
neulalla ja langalla samalla kun työ etenee.
Kavenna hihansuut aina yhden pystysuuntaisen kuvioraidan 
verran. Kudo kavennettuihin kohtiin pois purettavalla kuteella, 
älä kierrä kuteita toistensa ympäri. Tee kavennus piirrokseen 
merkittyjen heittojen välein. Katso piirros. 

Koko kastelun 
jälkeen

Vaaleanruskea 
villapaita

2,7 cm

74,5 cm

2 cm
2,5 cm
1 cm

1 cm

2 cm
3,5 cm

6 cm

2,7 cm

2,7 cm

2,7 cm

2,7 cm

1 cm

69,5 cm

77,7 cm

81,7 cm

takakappale

etukappale

hiha hiha

kaulus 21 cm

29 cm
35,7 cm

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

ohut kude

8 heittoa
8 heittoa

4 heittoa

6 cm

12 cm

14 cm

Kudo harmaat kohdat 
ohuella  kuteella 
palttinapolkusilla.

Helmoissa, kaula-aukossa, 
hihansuissa ja kauluksessa 
loimilangat pujotetaan 
takaisin kankaasen. Jätä 
pujotusta varten 6 cm/pää 
viimeistelyvaraa. Kudo väli 
pois purettavalla kuteella.

Olkapäät ja hihan yläreunat 
viimeistellään suoralla 
ompeleella, joten niitä 
varten ei tarvitse jättää 
viimeistelyvaraa. 

pois purettavaa

pois purettavaa

pois purettavaa

alkusolmut

tutkaimet

etukappale 69 cm

takakappale 72 cm

hiha 30 cm

16 cm
12 cm

22 cm

30 cm

70 cm

20 cm
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KUDONTAOHJE ILTATAIVAAN SINISEEN VILLAPAITAAN

Katso myös ohjeet sivuilta 19 - 20.

Kudo resorit ja sisävarat palttinapolkusilla, katso piirros. Kudo 
puserokangas kuviopolkusilla poljentaohjeen mukaisesti. 
Kuteen tiheys on 4,5 lankaa/cm.
Kangas mitattu hieman löysällä.

Kaula-aukon kohta
12 pystyraitaa (6 x niisinnän mallikerta) – 18 pystyraitaa 
(9 x niisinnän mallikerta) – 12 kpl pystyraitoja (6 x niisinnän 
mallikerta)

Kudo kaula-aukon resori yhdellä sukkulalla: Polje kuviollinen 
viriö ja pujota sukkula viriöön, mutta nosta sukkula pois viriöstä 
jo kaula-aukon reunan kohdalla. Polje palttinapolkusella viriö 
ja pujota sukkula takaisin viriöön ja nosta kaula-aukon toisessa 
reunassa pois. Polje taas kuviollinen viriö ja pujota sukkula 
viriöön ja pois toisesta reunasta. 

Kudo resori palttinapolkusilla 3 cm korkeaksi. Jatka sen jälkeen 
kutomista kolmella kävyllä: 1. olkapää, 2. kaula-aukon kohta 
pois purettavalla kuteella ja 3. olkapää. Älä kierrä kuteita 
toistensa ympäri! Kudonnan edetessä ompele aukkoja kiinni, 
niin saat käytettyä pingotinta ja kappaleet pysyvät oikean 
muotoisina. Katso piirros.

Hihat
Hihat on kudottu peräkkäin. Kudo 25 cm kuviopolkusilla ja 
aloita sen jälkeen kavennukset molemmissa reunoissa. Kavenna 
hihansuut aina yhden pystysuuntaisen kuvioraidan verran 
kuuden heiton välein. Kudo kavennettuihin kohtiin pois 
purettavalla kuteella, älä kierrä kuteita toistensa ympäri. 
Kavenna 10 pystyraidan verran molemmissa reunoissa. Kudo 
sen jälkeen 3 cm hihan resoria palttinapolkusilla. Katso piirros.

Irrallinen huppu
Kudo kaulus ja huppu piirroksen mukaisesti. Pujota 
loimilankojen päät takaisin palttinapolkusilla kudottuun 
reunaan. Ompele hupun yläreuna kiinni oikeat puolet 
vastakkain. Käännä saumanvarojen reunat piiloon ja ompele 
kiinni. Käännä hupun etureunasta nurjalta 5 cm oikealle 
puolelle ja ompele sauman osuudelta kiinni. 

Taita kauluskappale kaksinkerroin ja laita huppu väliin. 
Kiinnitä nuppineuloilla niin, että huppu jää kolme senttimetriä 
kapeammaksi kuin kaulus. Ompele kiinni pistämällä neula 
kaikkien kappaleiden läpi. 
Kiinnitä napit kauluksen toiseen reunaan sisäpuolelle ja 
virkkaa toiseen reunaan sisäpuolelle kiinnityslenkit. Kauluksen 
etureunat menevät päällekkäin. 
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etukappale 64 cm

takakappale 67 cm

hiha 36 cm

29 cm

14 cm
25 cm

57 cm

16 cm

29 cm

40 cm

22 cm

Koko kastelun 
jälkeen

Huppu on ommeltu 
kaksinkerroin taitetun kau-
luskappaleen sisään. Napit 
ja virkatut kiinnityslenkit 
jäävät piiloon  kauluksen 
sisäpuolelle. Huppua ei ole 
ommeltu kiinni villapaitaan.

Viimeistelimme hihojen kavennukset kahdella eri tavalla. 1. Solmi 
loimilangat yhteen ja pujota päät reunaan. 2. Solmi loimilangat yhteen, 
käännä langat  kankaan päälle ja ompele suora ommel kankaan reunaan. 
Leikkaa pois lankojen päät. Molemmat tavat toimivat hyvin. 
Voit aloittaa hihojen kavennukset jo aikaisemminkin.  Ylhäältä saakka 
kapeammat hihat saat kaventamalla lointa. Kudo silloin hihat viimeiseksi. 

Iltataivaan sininen 
villapaita

3,5 cm

74,5 cm

3 cm
1 cm
1,5 cm

1,5 cm

3 cm
4,5 cm

6 cm

3,5 cm

1 cm

69,5 cm

75 cm

79 cm

takakappale

etukappale

hiha
44 cm

44 cm

45 cm

Hihan kavennus 6 kudeheiton 
välein. 
Kavenna aina 1 pystysuora 
raita molemmissa reunoissa 
10 kertaa.

6 cm

14,5 cm

Kudo palttinapolkusilla
harmaat kohdat. 

Helmoissa, kaula-aukossa, 
hihansuissa ja kauluksessa 
loimilangat pujotetaan 
takaisin kankaasen. Jätä 
pujotusta varten 6 cm/pää 
viimeistelyvaraa. Kudo väli 
pois purettavalla kuteella.

Olkapäät ja hihan yläreunat 
viimeistellään suoralla 
ompeleella, joten niitä varten 
ei tarvitse jättää 
viimeistelyvaraa. 

12 cm

hiha

3 cm

25 cm

25 cm

16 cm

16 cm

3 cm

1 cm

pois purettavaa

pois purettavaa

pois purettavaa

6 cmpois purettavaa

kaulus

2,7 cm

2,7 cm

12 cm

6 cmpois purettavaa

huppu

2,7 cm

4 cm päälaen 
saumanvara

tutkaimet

alkusolmut

Näitä Mallikerta-lehden kudontamalleja ei saa jakaa internetissä. 
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta.
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