GINGHAM-SAUNATEKSTIILIT
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: Laudeliina 50x130 cm, pefletti 50x52 cm ja saunatyyny 42x25 cm.
Sidos: Palttina.
Loimi/m: 30 g yönsinistä (603), 45 g beigeä (470) ja 15
g ½-valkaistua (0002) Bockens-pellavalankaa, rohdin 6,
tex 280 (100 % pellava, 250 g = 1050 m) sekä 1 g tummansinistä (2031) Bockens-puuvillapellavaa, tex 80x2
(60 % puuvilla, 40 % pellava, 250 g = 1650 m).
● leveys: 52,6 cm
● tiheys: 6 l/cm
● kaide: 30/2
● lankaluku: 316
Luontiohje:
2 l tummansinistä puuvillapellava
24 l yönsininen pellava
24 l beige pellava
3x
24 l ½-valkaistu pellava
24 l beige pellava
24 l yönsininen pellava
2 l tummansininen puuvillapellava
Kude/m: 25 g yönsinistä (603), 45 g beigeä (470) ja 20
g ½-valkaistua (0002) Bockens-pellavalankaa rohdin 6,
tex 280.
Kuteen tiheys: 6 l/cm.
Muuta: 100 cm beigeä puuvillanauhaa, beigeä vuorikangasta, beigeä ompelulankaa ja täytevanua.
Kudontaohje: Vahvista loimen reunat puuvillapellava- tai puuvillalangalla.
Näin reunalankojen katkeamista ei tarvitse pelätä.
Kudo laudeliinojen alkuun ja loppuun 3 cm:n päärmevarat yönsinisellä.
Toista laudeliinassa luontiohjeen mallikertaa 8 kertaa ja pefletissä 3 kertaa tai haluamasi
pituus: 4 cm sininen, 4 cm beige, 4 cm valkoinen, 4 cm beige. Kudo kappaleiden loppuun
täydennykseksi 1 sininen ruutu.
Kudo saunatyynykankaan alkuun 3 cm sinisellä. Toista sitten 2 kertaa seuraava ruudutus:
4 cm beige, 4 cm valkoinen, 4 cm beige, 4 cm sininen. Kudo täydennykseksi 4 cm beige,
4 cm valkoinen, 4 cm beige ja 3 sininen. Heitä kappaleiden väliin merkkilanka.
Huom. Älä jätä kudetta reunoissa löysäksi. Rohdinpellavista lähtee kudottaessa aina irtokuitua. Hillitse tätä ”nöyhtäämistä” suihkuttamalla loimilankoja pirran edestä haalealla vedellä. Suojaa luha ja kaide kostuttamisen aikana muovilla.
Viimeistely: Huolittele kangas ensin molemmista päistään ja sitten merkkilankojen molemmilta puolilta. Leikkaa
kankaat irti toisistaan merkkilankojen kohdilta. Huom. Ravistele kudotut kankaat aina ulkona ennen kuin ompelet
ne. Höyrytä ja ompele laudeliinaan ja peflettiin 1,5 cm:n päärmeet. Ompele laudeliinan ripustuslenkki pitkän sivun
keskelle. Ompele pefletin ripustuslenkki toisen päärmeen keskelle. Ompele saunatyynykankaan aloitus ja lopetusreunat 1 cm:n saumanvaralla yhteen. Ompele toinen hulpioreuna sinisen ja beigen ruudun rajalta yhteen. Leikkaa
reunaruudusta 3 cm pois ja huolittele saumanvara monipistosiksakilla. Höyrytä toiselta lyhyeltä sivulta sininen ruutu
päällisen sisäpuolelle. Ota kaksi 40 cm:n pituista nauhaa. Neulaa ne aukon keskelle ja sen vastakkaisille puolille,
päärmeen alle. Ompele päärme kiinni. Ompele nauhojen päät. Mittaa päällinen, ompele sopivan kokoinen sisätyyny, täytä se vanulla ja ompele täyttöaukko käsin tai koneella.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

