
HISTORIA

Nauhapirralla kutomista pidetään kangaspuiden kehityksen esiasteena. 
Yksinkertaisella pirralla kutoen valmistettiin kapeita nauhoja, jotka ommeltiin 
yhteen suureksi kankaaksi. Pirtanauhoja käytettiin päänauhoina, 
sukkanauhoina, vöinä ja jalkineiden siteinä. Pirtanauhojen kutominen on ollut 
yleistä 1800-luvulla, tuotteita myytiin jopa ulkomaille. Nauhankutojamummot 
kiersivät myymässä nauhoja talosta taloon tai valmistivat niitä tilauksesta 
teettäjän materiaaleista. 1800-luvulla annettiin sulhasen sukulaisille paljon 
nauhoja. Siksi ne olivat nuorikoille välttämättömiä ja nauhankutojat pysyivät 
leivässä. Palkaksi he saivat esimerkiksi jauhoja ja vähän kolikoita. 
Nauhankutojalle kuului talossa parempi makuupaikka, emäntä antoi 
lämpimäksi vällyt ja isäntä tarjosi lääkepullosta. Varsinais-Suomessa tämä 
käsityöläisammatti säilyi 1930-luvulle.

VÄLINEET

• nauhapirta
• käpy tai lasta ja sormio
• kerrattua (sileäpintaista) 

loimilankaa (voit kokeilla myös 
esim. paperinarua, siimaa, 
rautalankaa yms.)

• kudemateriaalia (puuvilla- tai 
villalankaa, risuja, paperinarua, 
kierrätysmateriaaleja yms.)

• hengetön loimilankojen 
nauhapirtaan pujottamisen 
avuksi
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SUUNNITTELU

Suunnittele malli.
Mallikerta muodostuu kahdesta kerroksesta.
Valitse 2-3 toisistaan selkeästi poikkevaa 
väriä, jotta pienet kuviot erottuvat toisistaan.

Väritä mallin mukainen 
pirtaanpistelyohje 
ruutupaperille. 
Merkitse nuolella 
keskikohta.
Voit myös suunnitella 
pirtanauhan
käyttäen apuna Power 
Point -ohjelmaa.

Suunnittelupohja 
Anne Kankaanranta 

Suunnitteluesimerkkejä 
Anne Kankaanranta
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   LOIMEN LUOMINEN

• Luo loimi luontiohjeen mukaan 
luomapuissa tai esimerkiksi 
ylösalaisin käännetyn tuolin 
jaloissa.

• Lisää loimen pituuteen 
kutistumisvaraksi 10 % ja noin 30 
cm alkusolmuja ja tutkaimia 
varten.

• Tee loimen toiseen päähän tiuhta: 
pujota loimen poikkisuuntaan 
kaksinkertainen lanka, kuljeta 
toinen lanka vuoroin yhden 
loimilangan yli vuoroin ali, toinen 
lanka päinvastoin. Tiuhtalanka 
pitää loimen luodussa 
järjestyksessä ja helpottaa 
pirtaan pistelyä.
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  PIRTAAN PISTELY

• Pistele loimilangat tiuhtalankaa 
seuraten nauhapirtaan vuoroin 
piin väliin ja vuoroin reikään.
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  KUTOMINEN

• Kiinnitä loimen toinen pää 
tukevasti sopivalle 
työskentelykorkeudelle 
esimerkiksi ovenkahvaan, ja 
toinen pää vyöhön vyötärölle.

• Säätele loimen kireyttä 
työasennolla.

• Ensimmäinen viriö aukeaa pirran 
painosta, kun raoissa olevat 
loimilangat nousevat. 
Kuteen pujottamisen jälkeen 
saadaan toinen viriö 
nostamalla pirtaa niin, että 
reikiin pujotetut langat nousevat.

• Paina kude kiinni kävyllä, lastalla, 
viivoittimella tai sormella. Kuteen 
kiristäminen määrittää 
nauhan leveyden.

• Työn edetessä keri valmista 
nauhaa vyölle ja kiinnitä 
esimerkiksi hakaneulalla, jotta 
kutominen olisi helpompaa.

Mihin pirtanauhatekniikkaa voi käyttää?Mihin pirtanauhatekniikkaa voi käyttää?Mihin pirtanauhatekniikkaa voi käyttää?
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