PAPERIKORI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen ja
Ilse Palmunoksa
Koko n. 30x25x35 cm (= leveys, syvyys, korkeus)
Sidos palttina
Loimi/m 150 g valkaisematonta (2) Lankavan ohutta
paperilankaa 1,65, tex 625 (100 % paperi, 100 g vyyhti = n. 180 m).
● leveys 60 cm
● tiheys 4 l/cm
● kaide 40/1
● lankaluku 240
Kude 130 g valkaistua (1) ja 110 g mustaa (6) Lankavan litteää paperinauhaa 0,80, tex 1250 (100 % paperi,
100 g vyyhti = n. 92 m, 300 g vyyhti = n. 276 m).
.
Kuteen tiheys 3 l/cm
Rakentaminen Kastele paperilankavyyhdit ja anna valua. Laita vyyhdit pyyhkeiden väliin ja taputtele tasaisen kosteiksi. Luo loimi yhdeltä päältä nihkeän kostealla langalla. Kostuta taas loimi ja vedä se tukille nihkeän
kosteana. Suojaa kangastukki n. 70 cm leveällä muovilla ja vahvista loimi hyvin loimipäreillä tai n. 65x200 cm
jumppamatolla. Huom. joustamaton lanka on vedettävä
tukille erittäin tasaisesti.
Kudontaohje Kudo kankaan alkuun ja loppuun 7 cm mustaa paperinauhaa. Toista seuraava raidoitus 9 kertaa:
5 cm valkaistu, 5 cm musta. Kudo täydennykseksi 5 cm musta (= 19 raitaa).
Viimeistely Ompele sivusaumat loimilangalla ja kanavaneulalla. Taita kangas keskeltä kahtia ja harsi reunat yhteen 1 cm:n saumanvaralla. Harsi ensin yläreunasta kohti taitetta ja sitten takaisin edelliselle ompeleelle päinvastoin. Vie neula vuoroin 2 kudelangan yli ja ali. Taita ja höyrytä saumat auki. Käännä kangas reippaalla otteella.
Käytä tarvittaessa hanskoja. Työnnä ensin taitteelta molemmat kulmat sisään ja työnnä sitten kulmia kohti reunaa.
Taita pohjaan n. 25 cm:n kulmat ja litistä taitos. Huom. kulmiin ei tarvitse ommella saumoja. Höyrytä kori reilusti pellavan säädöllä tai kostean liinan läpi. Viistoa saumojen alavarat yläreunoistaan ja taita reunasta 2 cm päärmeen sisävaraksi. Taita ulkovaraksi 5 cm ja harsi taitteen alareuna kiinni koriin. Ompele saumojen kohta litteäksi sauman
suuntaisin pistoin. Kiinnitä lopuksi pohjan kulmat kärjistään muutamalla pistolla korin pohjaan.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

