RAKAS RUTTUPOSKI -TYYNYT
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 45x45 cm
Sidos palttina
Loimi/m Vihreään tyynyyn 55 g vaaleanvihreää (1440)
Lankava Oy:n Bockens-puuvillalankaa 16/2, tex 36x2 ja
100 g vihreää (8040) Lankava Oy:n Esito-kampalankaa
tex 118x2.
Punaiseen tyynyyn 55 g syklaaminpunaista (31)
Bockens-puuvillalankaa ja 100 g aniliinipunaista (8014)
Esito-kampalankaa.
● leveys 72 cm
● tiheys villa 5 l/cm, puuvilla 10 l/cm
● kaide villa 50/1, puuvilla 50/2
● lankaluku 520
Kude/m Vihreään tyynyyn 30 g vaaleanvihreää (1440)
Bockens-puuvillalankaa ja 45 g vihreää (8040) Esitokampalankaa.
Punaiseen tyynyyn 30 g syklaaminpunaista (31)
Bockens-puuvillalankaa ja 45 g aniliininpunaista (8014)
Esito-kampalankaa.
Kuteen tiheys villa 5 l/cm ja puuvilla 10 l/cm
Muut tarvikkeet 35 cm vihreä tai syklaaminpunainen
vetoketju
Luontiohje Luo harmaa tai punainen loimi näin: Luo
reunaa varten ensin 10 lankaa villaa. Toista sitten 8 kertaa seuraava raidoitus: 20 l villa ja 40 l puuvilla = 480
lankaa. Luo loppuun täydennykseksi 30 l villaa = 520
lankaa.
Rakentaminen Pistele villalangat kaiteeseen yksitellen ja puuvillalangat pareittain.
Kudontaohje Kudo 136 cm tyynykangas loimen langoilla. Kudo kankaan alkuun 6 cm villalankaa. Toista sitten seuraava raidoitus 15 kertaa: 4 cm puuvilla, 4
cm villa = 30 ruutua. Kudo täydennykseksi yksi puuvillaruutu ja 6 cm villaa (= 16 puuvillaruutua). Kudo vielä
n. 100 cm samanlaista kangasta pesukokeiluja varten.
Heitä kankaiden väliin merkkilanka.
Viimeistely Huolittele kankaat kahdesti päistään ja merkkilankojen molemmilta puolilta. Huolittele vanutuskokeiluja
varten neljä n. 25 cm:n pituista tilkkua. Vanuta tilkkuja 40-50 °C kirjopesuohjelmissa eri lämpötiloissa. Aloita 40 asteesta. Käytä hieman huuhteluainetta. Keskeytä pesu muutaman kerran, avaa rumpu ja tarkista tulos. Ruutujen koko on vanutetussa kankaassa n. 3x3 cm. Merkitse sopiva pesuohjelma muistiin. Vanuta tyynykankaat vasta kokeilujen jälkeen erillään muusta pyykistä. Keskeytä pesu 1-2 kertaa myös tyynykankaan pesun aikana ja tarkista tulos.
Lopuksi huuhtelut ja kevyt linkous kierrosnopeudella 300.
Ompelu Taita kangas keskeltä kahtia ja ompele yläreunan molempiin päihin 5 cm:n saumat. Keskelle jää 35 cm
aukko. Ompele aukkoon vetoketju. Harsi sivusaumat kohdakkain, kiristä hieman lankaa ja ompele suoralla koneompeleella. Syötä kangasta tarvittaessa. Tasoita saumanvarat 1 cm:n levyisiksi ja huolittele reunat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

