SILMU-PÄIVÄPEITE JA TYYNY (Loimien Lomassa 1/2005)
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy/Esito Oy Lankapalvelu, Maria Lundén
Toteutus Anne Hameri
Koko 132x220 cm (tyyny 50x50 cm)
Sidos kilpikangas
Loimi/m Peitteeseen 85 g vaaleanvihreää (9044), 60 g valkaisematonta (9000) ja 60 g vaaleanharmaata (9093)
Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Esito-virkkuulankaa tex 74x4 sekä 40 g vaaleanvihreää (1440), 30 g beigeä (501) ja 30
g hopeanharmaata (504) Bockens-puuvillalankaa tex 74x2.
Tyynyyn 25 g vaaleanvihreää (9044), 60 g valkaisematonta (9000) ja 60 g vaaleanharmaata (9093) Esito-virkkuulankaa
tex 74x4 sekä 15 g vaaleanvihreää (1440), 15 g beigeä (501) ja 15 g hopeanharmaata (504) Bockens-puuvillalankaa
tex 74x2.
● leveys: 147 cm (tyyny 54 cm)
● tiheys: 8 l/cm
● kaide: 80/1 tai 40/2
● lankaluku: 1176 (tyyny 432)
Peitteen luontiohje
84+84 l vaaleanvihreä ja vaaleanvihreä
84+84 l valkaisematon ja beige
84+84 l vaaleanharmaa ja hopeanharmaa
84+84 l vaaleanvihreä ja vaaleanvihreä

2x

Tyynyn luontiohje
36+36 l vaaleanvihreä ja vaaleanvihreä
36+36 l vaaleanharmaa ja hopeanharmaa 2x
36+36 l valkaisematon ja beige
Pohjakude 60 g vaaleanvihreää (9044), 90 g vaaleankeltaista (9033), 60 g kirkkaankeltaista (9034) ja 40 g
vaaleanharmaata (9093) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n
Esito-virkkuulankaa tex 74x4.
Tyynyyn 20 g vaaleanvihreää (9044), 20 g vaaleankeltaista (9033), 20 g kirkkaankeltaista (9034) ja 20 g vaaleanharmaata (9093) Esito-virkkuulankaa tex 74x4.
Kuviokude 600 g vaaleanvihreää (537), 600 g tummankeltaista (560), 600 g keltaista (508) ja 370 g vaaleanharmaata (549) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Esito-poppanakudetta.
Tyynyyn 120 g vaaleanvihreää (537), 120 g tummankeltaista (560), 120 g keltaista (508) ja 120 g vaaleanharmaata (549) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Esito-poppanakudetta.
Kuteen tiheys 6 l/cm (päärmeissä 8 l/cm)
Kudontaohje Luo loimet kahdelta päältä siten, että sisaruksessa on 1 ohut ja 1 paksu puuvillalanka. Kudo peitteen alkuun ja loppuun 2 cm päärmeen sisävaraa ohuella puuvillalangalla. Kudo 2 cm ulkovaraa virkkuulangalla.
Kudo kahdella sukkulalla yksitoista 21 cm:n ruutua. Kudo ruudut vuoroin vihreillä, keltaisilla, kirkkaankeltaisilla ja harmailla pohja- ja kuviokuteilla poljentaohjeen
mukaan. Kudo tummankeltaiset (560) ruudut vaaleankeltaisen (9033) pohjakuteen kanssa. Kudo vaaleanharmaat (549) ruudut vaaleanharmaan (9093) pohjakuteen
kanssa.
Tyyny: Kudo tyynyn alkuun ja loppuun 1,5 cm päärmevarat harmaalla loimilangalla. Kudo kahdella sukkulalla
kaksitoista 10,8 cm:n ruutua. Kudo ruudut vuoroin harmailla, keltaisilla, kirkkaankeltaisilla ja vihreillä pohja- ja
kuviokuteilla. Kudo tummankeltaiset (560) ruudut vaaleankeltaisen (9033) pohjakuteen kanssa. Kudo vaaleanharmaat (549) ruudut vaaleanharmaan (9093) pohjakuteen kanssa.
Viimeistely Huolittele kankaiden päät ja ompele 2 cm:n
päärmeet. Höyrytä valmis peite nurjalta. Taita tyynykangas kahtia, ompele päätyyn vetoketju ja hulpioreunoille
sivusaumat. Höyrytä nurjalta.
Hoito- ja pesuohje Kirjopesu 60 C valkaisuaineettomalla pesuaineella erillään muusta pyykistä. Huolellinen
huuhtelu, kuosittelu kosteana, kuivaus pyöreällä orrella
ja höyrytys maksimisäädöllä.

Rakenteen merkit:
= Esito-virkkuulanka
= Bockens-puuvilla
X = poppana
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