SOKERI-MINIRAANU
Malli Lankava, Mia Lehtiniemi
Koko n. 20 x 28 cm + hapsut
Loimi 10 g valkaisematonta (01) 15-säikeistä Liina-kalalanka tex 30x15 (100 % puuvilla, 500 g = n. 1100 m).
Loimen lankaluku 28 l
Kude 45 g meleerattua beigeä (2650), 20 g puuteriroosaa (3511) ja 15 g valkaisematonta (1012) Sandnes
Tykk Ull -lankaa (100 % villa, 50 g = 35 m), 10 g harmaata (21) ja 55 g beigeä (152) Alize Fashion Boucle
-lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi, 100 g
= n. 35 m) sekä 55 g vaaleaa roosaa (13) Grosso-lankaa (100 % villa, 100 g = n. 20 m).
Muuta ripustustangoksi 25 mm pyörökeppiä ja ripustimeksi n. 55 cm haukisiimaa ja valkoista maalia.
Työohje Tee kudontakehykseen kalalangasta 28 langan
loimi pakkauksen ohjeen mukaan. Kieputa langat kehykseen jokaiseen rakoon mutta jätä molemmilta puolilta reunimmaiset 2 rakoa tyhjiksi. Pujottele kudelangat
kehyksen mukana tulevalla sukkulalla. Pujota ensimmäisen poikkipuun kohdalle 2 krs roosaa Tykk Ull -lankaa näin: Pujota kude oikealta vasemmalle vuoroin yhden loimilangan yli ja yhden ali. Pujota seuraava kerros
päinvastoin vasemmalta oikealle ja tiivistä kuteet kammalla. Tee sitten alareunaan 3-kertaisia hapsuja 14 kpl
näin: leikkaa beigestä villalangasta jokaiseen hapsuun
kaksi ja beigestä bukleelangasta yksi 60 cm:n pituinen
lanka. Niputa langat ja solmi ne ryijysolmulla kahteen
vierekkäiseen loimilankaan. Merkitse sitten loimen molemmista reunoista loimen 12. langat (loimen keskelle jää 4 lankaa) ja jatka pujottelua roosalla villalangalla oikeasta
reunasta näin: pujota kude merkkiin saakka (= 12 lankaa), käänny ja pujota takaisin reunaan. Jatka pujottelua mutta jätä merkin edestä aina 2 loimilankaa pujottamatta, jolloin reunaan muodostuu kolmio. Kun reunassa on 2 loimilankaa, ja olet pujottanut viimeisen kuteen reunasta kohti keskustaa, päätä kude työn np:lle. Pujottele vasempaan
reunaan samanlainen kolmio peilikuvana 2-kertaisella valkaisemattomalla villalangalla. Kierrä sitten Grosso-lankaa
pujotuskuvion keskeltä kohti reunoja, aina kahden loimilangan yli näin: Leikkaa Grossosta n. 1 m:n pituinen lanka
ja taita se keskeltä kahtia. Pujota langan toinen pää 4 loimilangan oikealta puolelta ja toinen vasemmalta puolelta
työn np:lle, sitten nurjalta, keskimmäisten loimilankojen välistä takaisin op:lle. Jatka pujottelemalla ensin langan toinen pää kolmion reunan myötäisesti aina neljän loimilangan yli np:lle ja kahden langan ali takaisin op:lle.
Aloita tämän jälkeen keskikohdan pujottelu (= reunakolmioiden välinen alue) näin: pujota ensin harmaalla bukleelangalla 12 krs, sitten 5 krs luonnonvalkoiseen villalangalla, 12 krs beigellä bukleella. Pujota lopuksi koko loimen leveydeltä vielä 4 krs bukleella ja 2 krs 2-kertaisella roosalla villalangalla.
Tee tämän jälkeen kuvion pujotusta varten kaava näin: leikkaa paperista 7,5 cm ympyrä ja kiinnitä se nuppineuloin
loimen keskelle. Pujottele sitten kaavan molemmat puolet erikseen: vasen roosalla ja oikea beigellä villalangalla.
Seuraa pujotellessa ympyrän reunoja niin, että kaavan alle jää tyhjät loimilangat. Pujottele kuvion jälkeen 2 krs beigeä ja 3 krs valkaisematonta villalankaa koko loimen leveydeltä. Jätä lanka odottamaan ja irrota kaava. Ota n. 50
cm Grossoa ja kieputa se ympyräkuvion tyhjien loimilankojen yli. Tee sitten kaksi ryijynukkaa näin: Leikkaa roosasta langasta 14 cm:n pituisia lankoja 6 kpl, jaa ne kolmen langan nippuihin ja solmi ryijysolmuilla neljän loimilangan
päähän reunasta. Pujottele loppuun vielä 4 krs luonnonvalkoista lankaa.
Viimeistely Sahaa pyörökepistä 29 cm:n pituinen pala ja maalaa se valkoiseksi. Poraa kepin molempiin päihin reiät ripustusnarua varten n. 2 cm:n etäisyydelle päistä. Leikkaa loimi alhaalta auki ja solmi loimilangat pareittain yhteen. Älä leikkaa yläosan loimilankoja poikki, niistä tulee ripustuslenkit. Poista raanu kehyksestä ja solmi yläreunan
loimilenkeistä ripustussilmut hevosenhäntäsolmuilla. Tee solmut aivan kankaan reunaan. Sahaa pyörökepistä 29
cm:n pituinen pala. Pujota pyörökeppi yläreunan loimilenkkien läpi. Pujota haukisiiman päät reikien läpi ja tee alapuolelle solmut. Leikkaa lopuksi alareunan hapsut haluamaasi muotoon ja pituuteen.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

