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Loimi  Liina-kalalanka 6-säikeinen, tex 30x6, 
 1 kg = n. 5 300 m
 leveys 42 cm 
	 tiheys	4	lankaa/cm
 lankaluku 168 + 4 
 pituus 10 m
 langanmenekki 325 g 

Pirta		 40/1
Sidos		 6-vart.	ruusukas	ja	palttina
	 Kuviot	on	kudottu	kaappaustekniikalla

MALLISUUNNITTELU	Marjatta	Hirvi		KUTOJA Kirsi Vakkari

KUTEENMENEKKI
Poppanakude, leveys 10 mm, Poppanavakka / Lankava
0002 luonnonvalkoinen 302 g
7206 leijonankeltainen 77 g
7201 hiekanvaalea 270 g

Päärmeisiin Puuvillalanka 8/2, tex 74x2, 1 kg = n. 6 800 m 
luonnonvalkoinen 31 g

KUDONTAOHJE
Reunalankojen pitää olla niisittynä. Kaappaustekniikalla 
kutominen ei onnistu, jos reunalangat ovat tasossa. Jätä liinan 
alkuun hapsuvaraa noin 3 cm. Kudo liinan alkuun ja loppuun 
päärmettä varten 3 cm kaksinkertaisella puuvillalanka 8/2:lla.  
Kudo tabletit poljentaohjeen mukaisesti. Pohjan palttinakude 
on luonnonvalkoinen poppana ja kuviokuteet hiekanvaaleaa ja 
leijonankeltaista poppanaa.  

Tukevat poppanatabletit
Koko valmiina 40 x 31 cm

Kudo nopeasti ja helposti kaksiväriset kukkarivit 
kaappaustekniikalla!  Tableteista tulee tukevat, ja ne 
sopivat hyvin myös kesäiseen kattaukseen pihalle ja 
parvekkeelle.

kukkarivi 1
keltainen + hiekan
värinen

kukkarivi 2
hiekan värinen

14 x
14 x 12 = 168 lankaa

päärme 3 cm

toista 5 x
5 palttinaa

5 palttinaa

5 palttinaa

5 palttinaa

kukkarivi 1
keltainen-hiekan
värinen

päärme 3 cm

5,6 cm

Ps. Voit myös aloittaa 
kukkarivi 2:lla. 
Silloin saat kokonaisen 
värillisen orvokin 
aloitusreunaan.
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Kudo joka toinen kukkaraita kaappaamalla hiekanvaalealla ja 
leijonankeltaisella kuviokuteella ja joka toinen raita pelkästään 
hiekanvaalealla kuviokuteella tavalliseen tapaan. 

Kaksiväriset kukkaraidat: Heitä hiekanvaalea kude viriöön 
oikeasta reunasta ja kaappaa sillä leijonankeltainen kude mukaan 
vasemmasta reunasta. Vedä hiekanvaalealla kuteella keltainen 
kude viriöön niin pitkälle, että värien vaihtumiskohta on 
haluamassasi paikassa. Lyö kude kiinni. 
Kudo vasempaan reunaan vaihtelevan pituisia leijonankeltaisia 
kukkarivejä.

Yksiväriset kukkaraidat: Kaapatuissa kukkaraidoissa on kuviokude 
viriössä kaksinkertaisena, joten kudo myös yksivärinen kukkaraita 
kaksinkertaisella kuteella.

Jokaisen kukkarivin välissä on 5 palttinaheittoa luonnonvalkoisella 
poppanalla. 
Jätä tablettien väliin n. 6 cm hapsuvaraa viimeistelyä varten.

VIIMEISTELY
Ompele 3-askelsiksak puuvillaisen päärmeen reunaan. Käännä 
loimilangat nurjalle puolelle päärmeen päälle ja ompele yksi 
tai kaksi tiheää suoraa ommelta lankojen päältä lähelle reunaa. 
Lyhennä hapsut. Ompele päärme huomaamattomin pistoin käsin 
kiinni. Hapsut jäävät siististi ja pitävästi päärmeen sisään. Höyrytä 
tai prässää kevyesti.  

Poimi tästä värejä 
orvokkeihin

Vinkki
Kudo eri värisiä kukkarivejä. 
Pienetkin määrät 
poppankudetta riittävät 
yhteen kukkaraitaan.

Poppanakuteiden värien valinta on innostavaa. Kaikki 
on sallittua! Värien taiturit voivat loihtia hillittyjä 
kokonaisuuksia ja riemukkaista väriyhdistelmistä pitävät 
löytävät omat lempivärinsä. 
- Kudo pelkästään vihreän eri sävyillä, toinen malli ylhäällä. 
- Lisää mukaan aniliini ja pistaasi, jos pidät kirkkaammista 
väreistä.
- Liila on väri, joka huomataan. Hyvin tummat ja vaaleat 
sävyt yhdessä lisäävät näyttävyyttä.
- Roosa-harmaassa mallissa kuviokuteena on samettilanka 
poppanan sijaan. Pohja on poppanakudetta. Samettilanka 
on ohuehkoa.
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4Näitä Mallikerta-lehden kudontamalleja ei saa jakaa internetissä. 
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta.

Jos orvokit eivät nappaa, kudo 
Aallokko -liina

14 x
14 x 12 = 168 lankaa

Mallitilkussa pohjakude on luonnonvalkoista poppanaa ja 
kuviokude samettilankaa. Käytä ohuehkoa samettilankaa, niin 
kuviosta tulee keveä.

Kudoimme mallitilkkuun kolme samalla tavalla toistuvaa 
kuviokuteen heittoa peräkkäin (kuviopolkuset 3 ja 5). 
Mielestämme kuvio voisi olla pitempi, joten muutimme 
sidospiirrokseen kuusi peräkkäistä samalla tavalla toistuvaa 
heittoa. Kokeile sopiva toistojen määrä. Kudelankojen vahvuus 
vaikuttaa myös kuvion korkeuteen.

14 x
14 x 12 = 168 lankaa

Kudo koko liina sinisillä 
kuviokuteilla. Kudo toiseen 
reunaan vaaleat ja toiseen 
reunaan tummat kuteet.
Poljennassa ei ole käytetty 
neljättä kuviopolkusta.
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