
Kudonta itse tehtyyn kehykseen 

  



 

Tarvikkeet 

 

• Vahvaa kartonkia (noin 15x20 cm kokoinen pala) 

• Voit käyttää esimerkiksi vanhaa seinäkalenterin tai lehtiön taustaa 

tai tarpeetonta kenkälaatikkoa 

• Viivoitin 

• Iso silmäneula tai parsinneula lankojen pujotteluun 

• Voit myös käyttää esimerkiksi hiuspinniä tai hakaneulaa 

• Sakset 

• Erivärisiä villalankoja 

• Jos valmiita lankakeriä ei ole saatavilla, voit purkaa esimerkiksi 

vanhasta villasukasta materiaalia uusiokäyttöön 

• Keppi (noin 15–20 cm pituinen) 

• Voit etsiä sopivan kepin luonnosta tai käyttää valmista puurimaa. 

Myös esimerkiksi pitkä lyijykynä sopii tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kehyksen valmistaminen 

 

 

1. Aloita piirtämällä pahviin suorakaide. 

Suorakaiteen tulee olla leveydeltään 

hieman lyhyempi kuin valitsemasi 

keppi (esim. 13 cm). Suorakaiteen 

korkeuden tulee olla hieman pidempi 

kuin leveys (esim. 17 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Merkitse suorakaiteen kumpaankin 

päätyyn mahdollisimman keskelle 

kahdeksan (8) viivaa, jotka ovat 1 cm 

pituisia sekä 1 cm päässä toisistaan. 

Leikkaa viivoja pitkin. 

▪ HUOM! viivojen tulee olla samalla 

kohdalla kummassakin päädyssä.  

 

 

3. Leikkaa valitsemasi värisestä 

villalangasta kahdeksan (8) noin 70 cm 

pituista lankaa 

 

 

 

 

 



 

Lankojen kiinnittäminen keppiin leivonpääsolmulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aloita leivonpääsolmun 

tekeminen taittamalla lanka 

kaksin kerroin ja levittämällä 

se taitekohdasta ympyrän 

muotoon 

2. Taita lanka ympyrän kohdalta 

suoran kohdan päälle 

 

3. Laita keppi kuvanmukaisesti 

lenkistä sisään ja ulos 

4. Ota langasta kiinni ja kiristä 

leivonpääsolmu kepin 

ympärille 

 

 

 

5. Aseta keppi seuraavan 

langan lenkistä sisään ja ulos 

ja kiristä solmu 

6. Jatka lankojen solmimista 

keppiin… 

7. …kunnes kaikki langat ovat 

kepissä kiinni 

 



Kepin ja lankojen eli loimen kiinnittäminen kehykseen 

 

1. Taita kehykseen leikkaamasi 

kohdat ylöspäin ja aseta 

keppi kuvan mukaisesti. 

Laita jokainen lankapari 

yhdestä leikatusta raosta 

läpi. 

2. Laita lankapari myös 

kehyksen alareunan raoista 

läpi kuvan mukaisesti. 

 

3. Jatka kunnes olet saanut 

kaikki langat suoraan raoista 

läpi. 

4. Käännä työ. 

 

 

 

 

 

5. Tee kehyksen nurjalle 

puolelle jokaiseen 

lankapariin kaksi solmua, 

jotta ne pysyvät kehyksessä 

paikallaan.  

6. Jatka kunnes olet tehnyt 

kaikki solmut. 

 

 

7. Nurjalta puolelta valmiiden 

solmujen tulisi näyttää tältä. 

 

 

 



Kudonnan aloitus 

 

1. Mittaa haluamasi värisestä 

villalangasta noin 1 m pituinen 

pätkä ja laita lanka neulansilmästä 

läpi. Aloita kutominen 

pujottelemalla neulaa ja lankaa 

joka toisen (kuvassa) valkoisen 

loimilangan alta ja päältä. 

2. Vedä lanka niin, että työn toiseen 

reunaan jää noin 5 cm pituinen 

häntä. 

 

3. Jatka neulan ja langan pujottelua 

vastakkaiselta puolelta. Huomaa, 

että nyt ensimmäiseen riviin 

verrattuna neula pitää pujottaa 

vastakkaisten loimilankojen ala- ja 

yläpuolelta. 

4. Kuvasta näkyy, miten keltainen 

kudelanka asettuu loimilankojen 

väliin.  

 

5. Tiivistä keltaiset kudelangat 

toisiinsa kiinni, esimerkiksi sormin. 

Varo loimilankojen vetämistä 

kireälle, muutoin työ alkaa kaveta. 

6. Jatka kutomista samaan tyyliin niin 

pitkään kuin lankaa riittää. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Hiuspinnin tai hakaneulan avulla 

kudonta tapahtuu täysin samalla tavalla 

kuin neulan kanssa! 



Kudelangan loppuminen ja värin vaihtaminen 

 

1. Kun kudelanka loppuu, pujottele langanpää normaalisti työn loimilankojen 

väliin, 

2. Mittaa uusi lanka ja pujota se samalla tavalla loimilankojen alta ja päältä kuin 

edellisen langan pää. 

3. Jatka sitten kutomista työn toisesta reunasta pujottelemalla lanka normaalisti 

vastakkaisten loimilankojen ylä- ja alapuolelta. 

❖ Huomaa, että voit muuttaa raidan leveyttä muuttamalla kudelangan pituutta. 

Esimerkiksi 6 cm leveässä työssä metrin mittaisesta langasta tulee noin 2 cm 

korkuinen raita. 

1.      2-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Työn päättely 

1. Kudo työtä niin pitkälle 

kuin kehystä riittää 

2. Ota neula irti työstä ja 

irrota kaksi reunimmaista 

lankaparia kehyksen 

alareunasta. 

 

3. Yhdistä vierekkäiset 

lankapari toisiinsa 

hevosenhäntäsolmulla.  

4. Solmittuasi kaikki 

alareunan langat, irrota työ 

myös kehyksen 

yläreunasta. 

5. Aloita langanpäiden 

päättely alimmasta 

langasta. Päättele se työn 

alareunaan kuvan 

mukaisesti joka toisen 

loimilangan yli, joka toisen 

ali ensin yhteen suuntaan… 

6. … ja vielä takaisin toiseen 

suuntaan, jotta lanka pysyy 

varmasti paikoillaan eikä 

lähde purkautumaan. 

7. & 8. Päättele loput 

langanpäät kankaaseen. 

Näihin loppuihin riittää 

päättely vain yhteen 

suuntaan. 

 

 



Työn viimeistely 

 

1. Siisti työ leikkaamalla pääteltyjen lankojen päät lyhyiksi. Varo leikkaamasta 

työtä! 

2. Leikkaa myös työn alareunan hapsut haluamasi pituisiksi. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Työ on nyt valmis! 

 

• Voit esimerkiksi ripustaa sen seinälle koristeeksi tai antaa vaikka lahjaksi 

 


