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MALLISUUNNITTELU Marjatta ja Kirsi  KUTOJA Kirsi Vakkari

Pellavapeitto 3785

Loimi  Veera pellavalanka, tex 240x4, 1 kg = n. 950 m
Loimen leveys 121,5 cm
 tiheys 2,92 lankaa/cm
 lankaluku 355
 pituus 2,75 m

Pirta  35/1, 1, 1, 1, 1, 0 
 (= joka 6. piinväli jätetään tyhjäksi)
Sidos  Nastallinen

Koko valmiina 101 x 178 cm

LOIMEN LUONTIOHJE
5 lankaa valkaisematon
5 lankaa vaaleanharmaa toista 35 x
5 lankaa valkaisematon
Yhteensä 355 lankaa

LANGANMENEKIT
Veera pellavalanka, tex 240x4, 1 kg = n. 950 m, 
Lappajärven Värjäämö
  Loimi Kude
valkaisematon 452 g 527 g  = 979 g yhteensä
vaaleanharmaa 375 g 51 g    = 426 g yhteensä

Käärinpirtaan jako (käärinpirrassa 1 cm välit)
3 lankaa/väli, joka 10:nteen väliin 2 lankaa. 
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KUDONTAOHJE
Kudo peiton alkuun ja loppuun 1,5 cm palttinaa (= reuna). 
Kudo peitto poljentaohjeen mukaisesti valkaisemattomalla 
Veera pellavalangalla. Peiton päissä on neljä vaaleanharmaata 5 
langan raitaa. Kuteen tiheys on 3 lankaa/cm. Lankaa päätellessä 
ja jatkaessa ohenna lankojen päät ja kierrä päät toistensa ympäri. 
Ole tarkkana syötöksen kanssa. Jos syötöstä on liikaa, lanka 
menee lenkeille. Jos syötöstä on liian vähän, kangas kapenee.

Kudottu pituus on 203 cm. Kankaan koko puista pois otettuna 
116,5 x 196 cm ja kastelun jälkeen 101 x 178 cm.

VIIMEISTELY
Solmi hevosenhäntäsolmut loimiraitojen mukaan, eli 5 lankaa/
hevosenhäntäsolmu. Tasoita hapsut yhtä pitkiksi pesun jälkeen. 
Pese peitto käsin. Käytä vähän pyykinpesuainetta ja huuhtele 
huolellisesti. Kuivata tasossa. Voit esim. levittää pyyhkeen 
kuivaustelineelle ja asetella sen päälle peiton kuivamaan. Silitä 
vielä hieman kosteana silitysliinan läpi.  

 

Jätä pirrassa tyhjä piinrako 
viiden langan ryhmien väliin, niin 
kuviosta tulee selkeämpi.

KÄYTÄ TASOITUSVARPAA
Paina loimitukille loimilankojen alle tasoitusvarpa 
ennen kutomisen aloittamista. Pidä varpaa paikoillaan 
koko kudonnan ajan, niin loimi pysyy tasaisena.
Jos loimi on pitkä, vahvista loimi erityisen hyvin 
loimipäreillä. Mitä enemmän päreitä, sitä parempi.
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