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LEIKI LENKEILLÄ

Ripsiliinojen kude voi olla myös paperilankaa. Ohut 
paperilanka käyttäytyy melkein tavallisen langan tapaan. Se 
asettuu viriöön tasaisesti ja taipuu hyvin reunoissa. Kudoimme 
pöytäpuissa kaksi kapeaa ripsiliinaa, joista toiseen teimme 
reunoihin lenkkirivit. Kudo lenkkiliinasta pitkä ja laita se 
koristeeksi pöydän keskelle.
Kokeile ohutta paperilankaa myös poppanaloimen kuteeksi, 
toimii hyvin!

Papyrus 3797

Paperilankaliinat
Koko valmiina 12,5 x 78 cm ja toinen 61 cm

Loimi  Eko Merseroitu puuvillalanka 8/2, 
 tex 76x2, 1 kg = n. 6 800 m
Loimen leveys 13 cm
 tiheys 16 lankaa/cm
 lankaluku 208
 pituus 2,35 m

Pirta  40/4
Sidos  Loimiripsi

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Vakkari

päärme 3 cm

jne.

lenkkikude

toista n. 5 cm

päärme 3 cm
lenkkikude

lenkkikude

toista n. 5 cm

lenkkikude

= puuvillalanka = 2-kert. paperilanka = 3-kert. paperilanka, 
lenkkiä muodostava kude

PÖYTÄPUUT VIPUPUUT 

toista n. 5 cm

lenkkikude

toista n. 5 cm

lenkkikude
jne.

LUONTIOHJE

Luo kaksiväriset kohdat vuorolankaisesti.
20 lankaa keltainen + vihreä
8 ” valkaisematon
24 ” punainen + sinappi
16 ” keltainen + vihreä
8 ” valkaisematon
56 ” vihreä + keltainen = keskikohta
Luo toinen puoli peilikuvaksi.
Yhteensä 208 lankaa  



© mallikerta
LOIMEN LANGANMENEKKI

Eko Merseroitu puuvillalanka 8/2, tex 76x2, 
1 kg = n. 6 800 m, Garnhuset i Kinna
816 keltainen 22 g
869 vihreä 22 g
valkaisematon 11 g
813 punainen 8 g
819 sinappi 7 g

Paperilankaliina
Koko valmiina 12,5 x 78 cm 

KUTEENMENEKKI

Paperilanka kaksinkertaisena, tex 625, Nm 1,65, 
1 kg = n. 1800 m, Filona
valkoinen 31 g
Puuvillalanka 16/2, tex 38x2, 1 kg = n. 13 000 m
valkaisematon 5 g

KUDONTAOHJE

Kudo alkuun ja loppuun 3 cm päärme pelkällä puuvillalangalla. 
Kudo liinan heittämällä vuorotellen kaksinkertainen valkoinen 
paperilanka ja puuvillalanka. Lyö paperilankakuteet kiinni 
napakasti. Ohennan paperilangan päät jatkokohdissa.
Kudottu pituus 80 cm + päärmeet.

Lenkkiliina
Koko valmiina 12,5 x 61 cm

KUTEENMENEKKI

Paperilanka kaksinkertaisena, tex 625, Nm 1,65, 
1 kg = n. 1800 m, Filona
valkoinen 24 g
Eko Merseroitu puuvillalanka 8/2, tex 76x2, 1 kg = n. 6 800 m
valkaisematon 9 g
+ kaaria muodostava kude
Paperilanka kolminkertaisena, tex 625, Nm 1,65, 
1 kg = n. 1800 m, Filona
valkoinen + keltainen + oranssi n. 6 metriä kutakin väriä

Lyö napakasti! Lyö ensin kude kiinni avoviriöllä, polje sitten 
seuraava viriö ja lyö kude toisen kerran kiinni kankaan reunaan. 
Katso kudontaohje viereiseltä sivulta.

LIINOJEN VIIMEISTELY JA PESU
Ompele 3-askelsiksak päihin. Ompele päärmeet käsin. Prässää 
liina. Pese liinat käsin kädenlämpöisessä vedessä. Älä taita tai 
puristele liinoja. Kuivata tasossa.   

Reunojen lenkit huomaa heti paperilangaksi, mutta myös 
ripsiliinan paksumpi kude on paperilanka kaksinkertaisena. 
Ohuena kuteena on puuvillalanka.
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Ohenna paperi-
langan päät

lenkkikude

Lenkkiliina kudotaan kolmella erilaisella kuteella. Ohut puuvillakude ja paksumpi paperilankakude 
heitetään vuorotellen, kuten tavallisessa ripsiliinassa. Niiden lisäksi heitetään vielä tasaisin välimat-
koin reunoihin lenkkejä muodostava paperilankakude.

1. Kudo alkuun ja loppuun 3 cm päärme pelkällä 
merseroidulla puuvillalangalla. 

2. Aloita liina kolminkertaisella paperilangalla, 
josta tulee reunaan lenkit. Ota 3 – 4 m pitkät 
pätkät paperilankoja ja aseta ne viriöön niin, 
että lankojen keskikohta on keskellä viriötä ja 
päät jäävät reunoista yli. 

3. Jatka kutomista heittämällä vuorotellen 
kaksinkertainen valkoinen paperilanka ja 
puuvillalanka 11 x = n. 5 cm. 

4. Ota reunoista kolminkertaisen paperilangan 
päät ja asettele ne viriöön niin, että ne ovat 
peräkkäin, eivätkä kierry toistensa ympäri. 
Laita ensin langat toisesta reunasta ja jätä 
noin 3 cm korkea lenkki reunaan. Tee sama 
toisen reunan langoille. 

Voit käyttää apuna lenkin koon mittaamisessa 
esim. puolanpohjaa, niin saat lenkeistä 
samankokoisia. Jatkokohdissa kierrä 
paperilangan pää auki ja leikkaa ohuemmaksi.

Kudottu pituus 62 cm + päärmeet. 

Näin kudot lenkkiliinan

Vinkki Mittaa 
lenkkien oikea koko 
puolanpohjalla


