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Pellavainen 
puserokangas 3693

Kankaan koko valmiina 65 x 295 cm
tai leveämpänä 72 x 295 cm

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi   KUTOJA Kirsi Vakkari

Loimi  Aivina 33/2 tex 47x2 valkaistu, 
 1 kg = 10000 m
Loimen leveys 72 cm (tai leveämpi 80 cm)
 tiheys 7 lankaa/cm
 lankaluku 504 (560)
 pituus 4,2 m
 menekki 200 g = 48 g /1 m 
 (220 g = 52 g /1 m)

Pirta  70/1
Sidos  Raesidos

Kude  Aivina 16/2, tex 103x2 
 (1 kg = 4900 m)
 valkaisematon 345 g = 100 g /1 m 
 (390 g = 115 g /1 m)

KUDONTAOHJEET 
Laske reunalangat tasoon. Kuteen tiheys on 7 lankaa/cm. 
Kankaan kudottu pituus on 340 cm. Kangas kudottuna 
70 x 340 cm (78 x 330 cm). Kangas pesun jälkeen 65 x 
295 cm (73 x 295 cm).

VIIMEISTELY 
Ompele kankaan päihin siksak-ompeleet. Kutista kangas 
kädenlämpöisessä vedessä, käytä pyykinpesuainetta. 
Ripusta kuivamaan tasoon. Silitä kangas ennen kuin se 
on täysin kuivunut. 
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etu

taka hiha

Kangaspuissa kudottu harva 

kangas liestyy helposti. Huolittele 

kappaleiden reunat jo ennen 

leikkaamista. 

Valitse ommeltavaksi puseron 

malli, jossa ei ole kovin pieniä kap-

paleita. Kappaleiden on hyvä olla 

mahdollisimman suoralinjaisia.

Kankaan loimi on valkoista ohutta kerrattua aivinalankaa ja kude sitä 
kaksi kertaa vahvempaa valkaisematonta kerrattua aivinaa. Kudottu 
kangas on valmis vasta viimeistelyn jälkeen. Vasemmalla kastelemalla 
kutistettu kangas ja oikealla kutistamaton.

Pusero on ommeltu 

yksinkertisilla kaavoilla. 

Yläosa on koottu leveällä 

kuminauhakujalla.

toista

toista

PUSERON OMPELEMINEN 
Valitse malli ja laske tarvitsemasi kankaan leveys 
ja pituus. Kangas kutistuu leveydestä ja kudotusta 
pituudesta n. 10 %. Lisää loimeen leveyttä ja reilusti 
ylimääräistä pituutta mahdollisten virheiden ja muiden 
yllätysten varalta. Tässä puserossa on leikattu kankaasta 
1 etukappale, 1 takakappale ja 2 hihakappaletta 
peräkkäin. Kokoon 36 tarvittiin kangasta 63 cm x 280 
cm. Puseron korkeus on 62 cm.  Itse kudotut kankaat 
liestyvät helposti, joten saumanvarojen pitää olla tavallista 
leveämmät, tässä puserossa ne olivat 1,7 cm. 
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