Tuftattu Iltatuuli-taulusarja
RANTAHIEKKA-SISUSTUSTAULU
Malli Lankava, Veera Jussila
Koko 22 cm
Lanka Sandnes Fritidsgarn -lankaa (100 % villa, 50 g =
70 m) 50 g valkaisematonta (1012), 50 g sinapinkeltaista (2335), 50 g vanhaa roosaa (4023), 50 g kanervanpunaista (4644), 50 g vihreää (8264),
50 g meleerattua vaaleanharmaata (1042) ja 50 g meleerattua harmaata (1055).
Huom. Yhteen tauluun kuluu lankaa n. 7-15 g / väri. Nämä langat riittävät kaikkiin kolmeen Iltatuuli-sarjan tauluun: Kukkapeltoon, Rantahiekkaan ja Pilvitaivaaseen.
Muuta DMC-tuftausneula, 22 cm Prym-kirjontakehys,
0,5 m Zweigart Monks Cloth 3528 -käsityökangasta (riittää hyvin kolmeen tauluun), pehmeä lyijykynä tai tekstiilikynä ja ruuvimeisseli.
Työohje Leikkaa käsityökankaasta n. 5 cm kirjontakehystä isompi pyöreä pala. Huolittele kankaan reuna
kahdesti tiheällä siksakilla. Tulosta kaavapiirros ja piirrä kuvio kankaalle valoa vasten. Käännä kangas ja jäljennä pienet N-kirjaimella merkityt kuviot myös toiselle
puolelle. Huom. Lenkkinukista muodostuvat kohokuviot
tuftataan aina kehyksen nurjalta puolelta ja matalat pistokuviot oikealta puolelta.
Pingota tämän jälkeen kangas mahdollisimman kireälle kirjontakehykseen. Avaa ensin kehyksen ruuvia niin,
että sisempi kehä irtoaa uloimmasta. Laita kangas sisäkehän päälle (piirretty puoli alaspäin), ota ulkokehä
ja paina se kankaan päältä takaisin paikoilleen. Kiristä
ruuvia ja suorista kangasta vastakkaisilta puolilta vetämällä. Kiristä ruuvi loppuun niin, että kangas pysyy tiukasti paikoillaan.
Vinkki: Saat lisäpitoa renkaan ja tuftauskankaan väliin, kun päällystät sisärenkaan ensin kangassuikaleella
esim. Aino-räsykuteella. Kierrä suikale tiiviisti renkaan
ympärille ja kiinnitä sen päät teipillä tai langanpätkällä
paikoilleen.
Tuftaaminen Langoita ensin tuftausneula näin: Pujota lanka ensin tuftausneulan mukana tulevaan pujotusneulaan
(kuva 1),vie neula sitten tuftausneulan varren läpi kohti kärkeä ja lopuksi kärjessä olevan neulansilmän läpi (kuva
2). Pura lankaa kerältä, jotta lanka kulkee esteettä neulan läpi.
Tuftaa ensin värilliset pienet ympyrät kehyksen nurjalta puolelta (kuva 3) ja lopuksi isot värialueet sekä valkoinen
tausta oikealta puolelta. Aloita näin: Laita tuftausneula kuvion ääriviivalle niin, että neulan viisto kärki osoittaa menosuuntaan ja neulansilmä itseesi päin. Työnnä neula kankaan läpi niin pitkälle, että puinen varsiosa koskettaa
kangasta. Ota kiinni langanpäästä ja pidä se kankaan alapuolella. Nosta neula ja vie sen kärkeä kankaan pintaa
pitkin 7-9 mm eteenpäin. Huom. Lankalenkeistä tulee tasaisia, kun neulaa ei nosteta kankaan pinnasta. Kun kuvion
ääriviiva on valmis, siirry sen sisäpuolelle ja tuftaa seuraava kerros samoin. Huolehdi samalla, ettei neula riko edellisten lenkkien lankoja. Muista käännöksissäkin pitää neulan viisto kärki kulkusuuntaan. Päättele langat näin: Vedä
neula ylös ja katkaise lanka n. 5 cm päästä. Tuftaa lopuksi valkoinen taustaosa työn oikealta puolelta. Päättele lanka, kun neula on alhaalla: vedä lankaa nurjalle, katkaise se n. 5 cm:n päästä ja vedä neula ylös.
Viimeistely Lyhennä nurjalla olevat langat. Huom. Täyteen tuftatun pinnan langat eivät purkaudu, jos niitä ei kiskota.
Höyrytä saumanvara nurjalle tai ompele reuna etupistoilla ja kiristä lanka, jolloin kangas kuroutuu keskelle (kuva 4).
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Kaavapiirros: 1:1, halkaisija 20,3 cm, (Huom. Tulostinasetus: Todellinen koko).
N = tuftaa nurjalta puolelta.

= valkaisematon
= meleerattu vaaleanharmaa
= meleerattu harmaa
= sinapinkeltainen
= vanha roosa
= kanervanpunainen
= vihreä

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kuva 4

Katso YouTube-opasvideo: Tuftaus ja punch needlen käyttäminen.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

