MUHKU-PATALAPUT
Malli Lankava Oy, Silja Palviainen
Koko 17x17 cm
Tarvikkeet yhteen pannulappuun 20 g oranssia (11) ja
20 g valkaisematonta (1) Lankavan Muhku-lankaa (100
% villa), pitkät neulepuikot nro 10-20, n. 20x20 cm puulevy, kapeakantaisia nauloja 74 kpl ja isosilmäinen kanava- tai ryijyneula.
Työohje Tee yksinkertainen kudontakehys näin: piirrä
puulevylle 18x18 cm neliö. Naulaa ensin yksi naula jokaiseen kulmaan, sitten yläreunan ja oikean sivun viivoille 17 naulaa 1 cm:n välein. Naulaa tämän jälkeen 4
naulaa 0,5 cm:n etäisyydelle lopuista kolmesta kulmasta ja näiden väliin 16 naulaa taas 1 cm:n välein = yht.
74 naulaa. Näin saat suorat lankarivit.
Loimi: Luo loimi ylä- ja alarivin nauloihin näin: Teippaa
valkoinen lanka levyn vasempaan yläreunaan ja jätä alkuun n. 10 cm ripustinta varten. Vie lanka 1. ja 2. naulan välistä alas ja siitä alareunan 1. ja 2. naulan välistä takaisin ylös, sitten 2. naulan yli alas ja alareunassa
taas 2. naulan alta ylös jne. Jatka pujottelua ja teippaa
langanpää lopuksi levyn oikeaan yläkulmaan = 36 loimilankaa. Valitse sidokseksi panama tai toimikas. Mittaa
ja leikkaa kuteeksi 7,5 m:n pituinen oranssi lanka (panamasidokseen 2 lankaa ja toimikkaaseen yksi).
Panama Pujottele aina 2 oranssia kudetta samaan viriöön.
1. krs: Poimi loimilangat puikolle piirroksen mukaan.
Pujota 1. lanka viriöön (= lankojen välistä) puikon yläpuolelta, vasemmalta oikealle. Siirrä kude yläreunaan
lähelle naulariviä ja teippaa langanpää valkoisen langan
kanssa samaan kulmaan (= ripustin). Pujota sitten 2.
kude samoin mutta vastakkaisesta suunnasta eli oikealta vasemmalle ja teippaa langanpää oikeaan kulmaan.
Jätä puikko alareunaan.
2. krs: Poimi loimilangat toiselle puikolle edellisille päinvastoin. Vie sitten 1. kude oikeasta reunasta 2. naulan
takaa ja pujota se viriöön. Siirrä kude ylös ja pujota vielä 2. kude vasemmasta reunasta vastaavasti samaan
viriöön. Suorista ja tiivistä kuteet lähelle toisiaan ja poista puikko. Toista 1.-2. krs:ia ja pidä 1. puikko paikoillaan
koko pujottelun ajan. Poimi viimeiset kuteet neulalla,
kun puikot käyvät liian paksuiksi. Tasoita kuteet. Irrota
työ kehyksestä neulan avulla. Puno toimikasmalli vastaavasti yksinkertaisella langalla ruutupiirrosten mukaan.
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Viimeistely Vapauta langanpäät vasemmasta yläkulmasta ja solmi niiden päät yhteen ripustimeksi. Tee alareunaan
2 ja yläreunastaan 1 solmu. Höyrytä valmiit pannulaput kevyesti. Päättele loput langat pujottelemalla ne kudokseen
sidoksen mukaan.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

