VIDEOPITSILAUKKU JA KUKKAROT
Malli Lankava Oy, Ritva Kurittu-Kalaja/Espoon työväenopiston kudonta-asema
Toteutus Anne Hameri
Koko 25x23 cm ja 16x20 cm (4 kpl)
Sidos pitsisidos
Loimi/m 30 g mustaa (522) Lankavan Bockens-puuvillalankaa 16/2 tex 36x2
● leveys: 36,4
● tiheys: 10 l/cm
● pirta: 50/2
● lankaluku: 364
Muuta laukunsangat (kromattu teräs, 14x13 cm), 16 cm kukkaronkehys (4 kpl), 8 mm leveää mustaa polyesternauhaa ja
tukikangasta.
Pohjakude 80 g VHS-videokasettien nauhaa.
Kuviokude laukkuun 40 g valkaistua (0003), kukkaroihin 20
g syklaaminpunaista (31), 20 g kirkkaanvihreää (713), 20 g
keltavihreää (906) ja 20 g sinistä (138) Lankavan Bockenspuuvillalankaa tex 36x2, kaksinkertaisena.
Kuteen tiheys 12 l/cm (8 kuvio- ja 4 pohjakudetta)
Kudontaohje Kudo kankaiden alkuun ja loppuun 1 cm palttinaa kuviokuteella. Kudo laukkua varten 60 cm ja yhtä kukkaroa varten 45 cm kangasta kahdella sukkulalla. Kudo sininen
ja keltainen kukkaro poljennalla A. Kudo syklaaminpunainen ja limenvihreä kukkaro sekä valkoinen laukku poljennalla
B. Kudo laukkua varten vielä erillinen 20 cm:n pituinen pala palttinakangasta valkoisella kuviokuteella. Kudo kankaiden
väliin merkkilanka.
Viimeistely Huolittele kankaiden päät ja silitä niiden np:lle
tukikangas. Laukku: Puolita palttinakangas kuteen suunnassa ja huolittele reunat. Leikkaa mustasta nauhasta neljä 5
cm palaa ja taita ne sankojen päihin. Neulaa nauhojen päät
saumanvaran suuhun op:n keskelle (sanka osoittaa kohti
pohjaa). Neulaa palttinasuikaleet kankaan suuhun sankanauhojen päälle. Ompele reuna 1 cm:n saumanvaralla. Ompele kankaan toinen pää samoin. Höyrytä saumat auki. Taita
kangas kahtia ja ompele sivusaumat. Ompele pohjan kulmiin 7 cm saumat. Taita ja höyrytä palttinakangas 4 cm:n
päärmeeksi laukun sisäpuolelle. Tikkaa päärme reunastaan.
Kukkarot: Piirrä kukkaron kaava kartongille. Taita kangas
keskeltä kahtia ja leikkaa kaavan mukaan (taite alareunaan).
Koveta kukkarokehyksen sisään jäävät runat liimalla. Anna
liiman kuivua, työnnä reunat kehykseen ja purista ne kiinni.
Huom. Pitsisidoskangas kutistuu 12 % kudotusta pituudesta.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja huolellinen huuhtelu. Liota
ennen pesua.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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