
"Nuno zouri" 
Japanilaiset kangassandaalit 

"Nuno zouri" on japania ja tarkoittaa 
kangassandaaleja. Perinteisesti 
Japanissa sandaaleja on tehty myös 
riisinoljesta (ks. viereinen kuva).   

Japanissa asuva Päivi Fukuda opetti 
kesäkurssilla 2004 Liperissä 
kangassandaalien valmistuksen. 
Sandaalien valmistus oli mukava 
kokemus vaikkakin ensimmäisestä 
sandaaliparista ei ihan samannäköistä ja 
-kokoista paria tullutkaan (ks. kuva 2). 
Kuteena käytin tähteeksi jääneitä 
kangaspaloja. Toiset sandaalit (ks. kuva 
3) tein hieman muunnellen, jonka 
pohjalta syntyivät oheiset 
ohjeetkin. Kuteena käytin vanhasta 
lakanasta revittyjä suikaleita. 

 
Kuva 1. Perinteiset japanilaiset sandaalit riisinoljesta. 

 
Kuva 2. Ensimmäiset itsetehdyt sandaalit. 

 
Kuva 3. Toiset itsetehdyt sandaalit. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Tarvikkeet sandaalipariin:  

Kude: 5 cm:n levyisiä kangassuikaleita 20-
30 metriä, esim. vanhasta lakanasta (150 
cm x 200 cm) saat tossuparin. Jaa 
kangassuikaleet kahteen ryhmään, jotta 
näet minkä verran menee yhteen 
sandaaliin kudetta.  

Loimi: nylonnarua sylin verran (= 
keskisormien päiden etäisyys käsivarsien 
ollessa levällään). Narun pitää olla 
luistavaa, pehmeää ja paksuhkoa (6-8 
mm). Päivin Japanista tuoma valkoinen 
nylonnaru oli 6 mm:n paksuista. En 
löytänyt Savonlinnan kaupoista ihan 
vastaavaa. 2. kuvan sandaaleihin käytin 10 
mm:n narua, joka on hieman liian paksua. 
Viereisen kuvan sandaaleihin löysin 8 
mm:n narua, joka vaikutti hyvältä. Tärkeää 
on myös narun pehmeys, jotta sen päät 
saa taivutettua piiloon tossun pohjan alle. 
Lisäksi narun pitää olla luistavaa, jotta se 
liukuu kuteiden sisällä sitä vedettäessä. 

 

 
Kuva 3. Sandaalien kutominen alkaa 

kärjestä. 

"Työvälineiksi" tarvitaan omat 
varpaat ja sormet. Lisäksi 
viimeistelyssä tarvitaan ryijyneulaa 
tai virkkuukoukkua. 

Työohje:  

1. 
Solmi nyörin päät yhteen 
hevosenhäntäsolmulla. 
Aseta nyöri varpaiden väliin. 

 

2. 
Pujota kuteen pää narulenkin 
ympärille. 

 

3.  
Ota pystysuorat narunpäät mukaan 
työhön. 
Pujottele kaksi kerrosta kudetta kuvan 
mukaan. 

 



4. 
Jatka kutomista pujottelemalla 
vuorotellen yhden yli ja yhden ali. 
Jatka kudetta laittamalla uusi kude 
entisen päälle. 

 

5. 
Pidä sormia loiminarujen välissä. 
Tiivistä kudetta sormien avulla. 

 

6. 
Kudo vaaksan verran (= levitetyn 
kämmenen peukalon ja keskisormen 
päiden väli). 

 

7. 
Valmista kiinnitinnyöri kuteesta 
kiertämällä. 
Pujottele nyörin päät kuvan mukaan.  
(Solmi nyörin päät yhteen nurjalle 
puolelle.) 

 

8. 
Jatka kutomista entiseen malliin mutta 
kierrä kude kiinnitysnyörin ympäri 
kerran molemmissa päissä. 

 



9. 
Kudo vähintään kämmenen verran  
(= neljä sormenleveyttä). 
Kudo sen jälkeen vielä muutama 
kerros työtä kaventaen. 

 

10. 
Vedä alapään narunpäistä niin, että  
yläpään narulenkit tiivistyvät piiloon. 

 

11. 
Avaa tai leikkaa solmu pois 
narunpäistä. 
Avaa narunpäät ja leikkaa puolet 
säikeistä pois. 
Jätä toiset kolme säiettä taivutettavaksi 
leikattujen päälle. 

 

12. 
Ota varvasväliremmiä varten 2,5 cm:n 
levyistä kudetta kyynärän (= 
kyynärpään ja keskisormen pään väli) 
verran. 
Pujota kudelenkki ryijyneulan tai 
virkkuukoukun avulla pohjan puolelta 
etupuolelle niin, että  narunpäät jäävät 
lenkin alle kiristykseen.  

13. 
Tee kierrettä varvaslenkkiremmin 
pituuden verran. 
Kiinnitä varvaslenkkinyöri sandaalin 
kiinnitinnyöriin. 

 



14. 
Käännä kiinnitinnyöri ja tee kierrettä 
varvaslenkin pituuden verran ja pujota 
nyörin päät nurjalle. 

 

15. 
Sido nyörin päät kankurinsolmulla 
narunpäiden ympäri. 

16. Siisti pohja lyhentämällä kuteiden 
päät noin 1 cm:n pituisiksi. 
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