SUOLA-MINIRAANU
Malli Lankava, Mia Lehtiniemi
Koko n. 21 x 26 cm + hapsut
Loimi 10 g mustaa (80) 15-säikeistä Liina-kalalanka tex
30x15.
Loimen lankaluku 28 l
Kude 130 g keltaista (9) Grosso-lankaa (100 % villa,
200 g = n. 20 m), 45 g harmaata (1055) ja 20 g puuteriroosaa (3511) Sandnes Tykk Ull -lankaa (100 % villa, 50 g = n.), 20 g vihreänkirjavaa (5573) Alize Fashion
Boucle -lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi,
100 g = n. 35 m), 20 g harmaata (332) Esito-lenkkimohairia tex 500 (70 % mohair, 26 % villa, 4 % polyamidi,
240 g = 480 m) sekä 10 g meleerattua sinivihreää (660)
Alize Country -lankaa (35 % akryyli, 30 % villa, 25 %
nailon, 10 % mohair, 100 g = n. 34 m).
Muuta Lankavan 47x34 cm kudontakehys (sis. 2 lastasukkulaa ja kudontakamman), ripustustangoksi 25 mm
pyörökeppiä ja ripustimeksi n. 55 cm haukisiimaa ja
mustaa maalia.
Työohje Tee kudontakehykseen kalalangasta 28 langan loimi pakkauksen ohjeen mukaan. Pujottele kudelangat loimeen kehyksen mukana tulevalla sukkulalla.
Kieputa langat kehykseen jokaiseen rakoon mutta jätä
molemmilta puolilta reunimmaiset 2 rakoa tyhjiksi. Pujota ensimmäisen poikkipuun kohdalle 2 krs harmaata
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 14 hapsua näin: Leikkaa
harmaasta villalangasta ja harmaasta lenkkimohairista
molemmista n. 80 cm:n pituisia lankoja 28 kpl. Ota kuhunkin nippuun 2 villa- ja 2 mohairlankaa. Taita lankaniput keskeltä kahtia ja solmi ne ryijysolmuilla kahteen
vierekkäiseen loimilankaan. Pujota sinivihreällä Countrylla 7 krs kuten alussa. Ota sitten keltaista Grossoa n. 80 cm
ja pujottele se oikealta vasemmalle näin: vie lanka 2. ja 3. loimilangan välistä np:lle, sitten 1. ja 2. loimilangan välistä takaisin op:lle. *Jätä 2 loimilankaa väliin, pujota lanka taas np:lle ja sitten lankojen keskeltä op:lle*, toista *-* krs
loppuun. Pujota seuraava krs samoin vasemmalta oikealle. Pujota 3 krs sinivihreällä Countrylla. Jatka sitten samalla langalla ja tee viisto kolmio oikeaan reunaan (vasemmalle jää tyhjät loimilangat): Pujota oikealta vasemmalle 10
loimilankaa, käänny ja pujota lanka takaisin oikeaan reunaan. Pujota seuraavat 2 krs kahdeksaan loimilankaan eli
jätä joka 3. kerroksella vasemmasta reunasta 2 loimilankaa pujottamatta. Kun jäljellä on 2 loimilankaa, katkaise ja
päättele lanka. Pujota 2-kertaisella roosalla villalangalla vasempaan reunaan ensin 11 krs kolmion viistoa reunaa
myötäillen ja sitten 2 krs koko loimen leveydeltä. Päättele lanka. Pujota 2-kertaisella harmaalla villalangalla 5 krs.
Jatka harmaalla ja pujota loimen oikeaan reunaan ylöspäin levenevä kiila (vasemmalle jää tyhjät loimilangat): pujota 12 loimilangalla 6 krs, sitten 14 loimilangalla 2 krs, 16 loimilangalla 2 krs, 18 loimilangalla 2 krs, 20 loimilangalla
2 krs. Pujota sitten vasemmalle reunalle Grossoa kuten edellä ja jatka harmaalla vielä 2 krs koko loimen leveydeltä.
Pujota lopuksi 3 krs bukleeta, 2 krs Countrya ja 1 krs bukleeta.
Viimeistely Sahaa pyörökepistä 29 cm:n pituinen pala ja maalaa se mustaksi. 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.

