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Pillikudonta 
 

Tarvikkeet työhön: 
- pillejä (mitä enemmän pillejä, sitä haasteellisempi työ on) 
- loimilankaa ja kudelankaa (esim. puuvillalankaa/villalankaa) 
- terävä neula, josta kudelanka mahtuu läpi 
- (teippiä, jolla kiinnittää aloituksessa langanpää kiinni reunimmaiseen pilliin) 
 

Loimen valmistus 
Tarvitset loimilankoja niin monta kuin työssäsi on pillejä. 

 

1. Leikkaa loimilangat 2 x haluamasi  
kudonnaisen pituiseksi + hapsuvarat  
(esim. 30cm x 2 +10 cm = 70 cm) 
 

 
2. Tee jokaisen pillin toiseen päähän reiät  

neulalla ja pujota yksi loimilanka kunkin  
pillin reiästä läpi siten, että loimilanka jää  
kaksinkerroin.   
 
 

3. Vaihtoehtona on pujottaa/imeä langat pillien  
läpi ja tehdä langanpäihin solmut. Tätä  
vaihtoehtoa kannattaa käyttää etenkin, jos  
kudelanka on hyvin paksua, eikä mahdu  
pillien reikien läpi. 
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Kutominen 
Kudelangan pituutta ei tarvitse määritellä etukäteen, koska kutominen tapahtuu suoraan 
kerältä. Kutomisessa voi käyttää yhtä tai useampaa lankaa. 
 
 

1. Aloita työ pujottelemalla kudelankaa ensimmäisen 
pillin yli, toisen ali, kolmannen yli jne. Kun tulet 
käännöskohtaan tee pujottelu päinvastoin kuin 
edellisellä kierroksella. HUOM! Kudelangan 
aloituspään voi tarvittaessa solmia reunimmaiseen 
pilliin, jottei aloituspää ala purkautua. 
 
 
 
 

2. Kiristä kudelangat hyvin jokaisen kerroksen jälkeen,  
koska työ löystyy, kun se siirretään pilleiltä kudelangoille.   
Tiukemmin kudottua työtä on myös helpompi käsitellä  
kuin löyhästi kudottua. 

 
 
 

3. Työn edetessä siirrä valmista kudonnaista  
loimilankojen varaan, mutta älä siirrä koko työtä  
kerralla pilleiltä pois, koska kutominen on  
helpompaa, kun se tapahtuu pilleillä. Jos kiinnitit 
kudelangan aloituspään reunimmaiseen pilliin,  
lanka pitää muistaa irrottaa, jotta työ siirtyy  
sujuvasti loimilangoille.  
 

 

4. Jatka kudontaa, kunnes työ on haluamasi mittainen. 
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Työn lopetus 

 
1. Siirrä työ pilleiltä loimilangoille jättäen 

loimelle päättely/hapsuvaraa. 

 

 

 

 

2. Irrota työ pilleistä leikkaamalla 
loimilangat poikki pillin suulta.  

 

 

 

 

 

3.   Solmi hapsuvarat haluamallasi tavalla (esim. 
      vierekkäiset langat keskenään solmuun).  

 

 

 

 

4.   Päättele kudelangat tarvittaessa työn 
      sisään neulan avulla.  
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