DOMINO-LATTIATYYNY
Malli Lankava Oy
Koko 70x70 cm
Sidos palttina
Loimi/m 80 g valkaisematonta (8000) Lankava Oy:n
Esito-kampalankaa tex 118x2.
● pituus 4 m
● leveys 104 cm
● tiheys villa 5 l/cm
● kaide villa 50/1
● lankaluku 280
Kude/m 80 g valkaisematonta (8000) Lankavan Esitokampalankaa tex 118x2.
Kuteen tiheys 5 l/cm
Muut tarvikkeet 80x150 cm keltaista ja oliivinvihreää puuvillakangasta ja samanväriset 50 cm vetoketjut.
70x70 cm sisätyyny.
Kudontaohje Ryhmittele loimilangat käärinpirtaan näin:
molempiin reunoihin 6x5 lankaa (= 30 l) ja keskelle vuoroin 4 cm tyhjää ja 4x 5 lankaa (= 20 l). Pistele langat
yksitellen 50 numeron kaiteeseen näin: molempiin reunoihin 30 lankaa ja keskelle vuoroin 20 tyhjää piinväliä
ja 20 lankaa. Kudo 104 cm kankaat yhdellä sukkulalla.
Kudo kankaiden alkuun ja loppuun 6 cm palttinaa ja sitten 4 cm:n ruutuja niin, että jätät jokaisen ruudun väliin
4 cm tyhjää. Heitä kankaiden väliin merkkilanka. Kudo
loimen loppuun n. 25 cm:n pituisia kankaita pesukokeiluja varten.
Viimeistely Huolittele kankaat päistään ja merkkilankojen molemmilta puolilta. Lyhennä hapsut ja leikkaa
kankaat merkkilankojen kohdilta irti toisistaan. Vanuta
kangas pesukoneessa 40-50 asteen kirjopesussa ilman
apukangasta. Käytä hieman villalle tarkoitettua pesuainetta ja huuhteluainetta. Varmista pesutulos aina pesemällä ensin mallitilkut eri lämpötiloissa. Aloita 40 asteen kirjopesusta. Pysäytä pesuohjelma päältä täytettävissä
koneissa 1-2 kertaa pesun aikana ja tarkista lopputulos. Seuraa kankaan kutistumista sivusta täytettävässä mallissa luukun läpi. Vanutus on valmis, kun kankaan leveys on n. 72 cm.
Ompelu Leikkaa kankaista 72x72 cm tai vanutetun kankaan levyiset palat. Harsi villakangas reunoistaan toiseen
puuvillakankaiseen kappaleeseen (= tyynyn yläpuoli). Aseta toinen puuvillapala villakankaan päälle ja ompele yksi
sivu 1 cm:n saumanvaralla. Ompele vastakkaisen sivun molempiin reunoihin 10 cm:n pituiset saumat (keskelle jää
50 cm aukko). Ompele aukkoon 50 cm vetoketju. Ompele sivusaumat. Huolittele saumanvarat. Taita sisätyyny keskeltä kahtia ja laita se päällisen sisään.
Hoito ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Hienopesu 30 °C nurin päin käännettynä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

