KVÄLLSDUK OCH KUDDE
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Vävare Eija Aro
Storlek 130x200 cm och 50x57 cm
Bindning Inslagsatlas
Tillbehör 35 cm blå dragkedja
Varp/m 140 g svart Merceriserat bomullsgarn 16/2 tex 36x2 från Lankava.
● Bredd 138 cm ● Täthet 12 tr/cm ● Sked 60/2 ● Trådantal 1656+4
Inslag Till bordsduken: 140 g grönt (fnr 145), 120 g turkos (fnr 2074) 120 g petrolblått (fnr 2059), 120 g blågrönt
(2032), 120 g limegrönt (fnr 2041), 120 g mörkgrön (fnr 492) och 120 g midnattsblått (fnr 603) Bockens towgarn
Nel 8, tex 206.
Till kudden: 45 g mörkblått (fnr 2031), 40 g mörkt limegrönt (fnr 2042), 40 g turkos (fnr 2074), 40 g klarblått (fnr
2030) och 40 g klargrönt (fnr 2038) Bockens Nialin/Cottolin Nel 22/2, tex 80x2.
Inslagstäthet 13 tr/cm
Vävbeskrivning Förstärk de 2 yttersta varptrådarna. Börja och avsluta duken med en fåll. 1 centimeter tuskaft
för invikning och 1 cm av grönt cottolin i inslagsatlas. Väv 5 cm ränder i följande färger: grönt, turkos, petrolblått,
blågrönt, limegrönt, mörkgrönt och midnattsblått. Upprepa randningen 6 gånger och avsluta med 6 cm grönt som
utfyllnad.
Börja och avsluta kudden med 3 cm klarblått. Väv 2 cm ränder i följande färger: grönt, mörkblått, turkos, limegrönt, klarblått. Upprepa randningen 5 gånger.
Avslutning Sicksacka tygets kanter. Sy dukens fållar 1 cm. Klipp kuddens tyg så att tyget blir 102 cm brett och
sicksacka klippkanten. Vik tyget på mitten längs med inslagsriktningen och sy fast dragkedjan utefter långsidan.
Sy sidosömmarna.
Skötsel- och tvättråd Tvätta linvävda textilier helst för hand i rikligt med vatten och med tvättmedel som inte innehåller blekmedel. Forma medan fuktig och låt torka på en rund ställning. Ångstryk med linnetemperatur på
avigsidan så länge duken är fuktig. Kudde: Kulörtvätt i 60 ºC med tvättmedel som inte innehåller blekmedel. Lätt
centrifugering, forma medan fuktig och ångstryk med linnetemperatur.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

