
Malli: Finn Texomer Oy
Toteutus: Ilse Palmunoksa
Koko: kaitaliina 39x120 cm, tyyny 37x37 cm, kassi 37x35 cm, 
(essu 75x75 cm)
Sidos: loimiripsi
Loimi/m: 40 g beigeä (2), 35 g mustaa (18), 20 g punaista (6), 
30 g valkaisematonta (1), 10 g pronssinruskeaa (5) Finn Texomer 
Oy:n merseroitua puuvillalankaa tex 76x2.
- leveys: 39 cm (essu 78 cm)
- tiheys: 20 l/cm, (essu 10 l/cm)
- kaide: 50/4 (essu 50/2)
- lankaluku: 780

Luontiohje:
60 l musta
10 l valkoinen
10 l pronssi
10 l valkoinen
60 l beige
10 l valkoinen
60 l punainen
10 l valk.
10 l pronssi
10 l valk.
10 l musta
10 l valk.
10 l pronssi
10 l valk.
60 l beige
10 l valk.
60 l musta (keskiraita). Peilautuu tästä takaisin alkuun.

Kude: Kaitaliinaan 25 g beigeä (2) Finn Texomerin merseroitua 
puuvillalankaa tex 76x2 ja 190 g paksua beigeä (15) puuvillalan-
kaa. Tyynyyn 50 g ja kassiin 60 beigeä (2) merseroitua puuvilla-
lankaa tex 76x2. Essuun tai pöytäliinaan 25 g mustaa (18), 30 g 
beigeä (2), 20 g valkaisematonta (1), 15 g punaista (6) ja 10 g 
pronssinruskeaa (5) merseroitua puuvillalankaa tex 76x2.
Kuteen tiheys: kaitaliina 6 l/cm, tyyny ja kassi 9 l/cm, pöytäliina 
10 l/cm
Kudontaohje: Luo loimi yhdeltä päältä. Peilaa loimi viimeisen 60 
l mustan raidan jälkeen takaisin alkuun (10 l valk., 60 l beige jne). 
Kudo liinan alkuun ja loppuun 3 cm:n päärmevarat ohuella puuvil-
lalangalla. Kudo 130 cm liina kahdella sukkulalla, vuoroin paksulla 
ja ohuella langalla. Kudo 100 cm kassikangas ja 90 cm tyynykan-
gas beigellä loimilangalla.
78 cm loimi: Kudo palttinaloimesta esim. pöytäliina, esiliina tai 
sisustuskangasta loimen värijärjestystä toistaen. Kudo essun ja 
pöytäliinan alkuun ja loppuun 2 cm päärmevarat mustalla. Kudo 
ruudullinen palttinakangas luontiohjeen mukaan.
Viimeistely: Huolittele kankaiden päät. Ompele kaitaliinaan 1 cm:
n päärmeet. Ompele essukankaan päihin 1 cm:n päärmeet. Taita 
kankaan yksi kulma nurjalle ja tikkaa käänne yläreunasta. Ompe-
le käänteen reunoille punaisesta kanttausnauhasta ommeltu nyö-
ri. Ompele nyörit myös essun taakse sopiviin kohtiin.
Hoito- ja pesuohje: Kirjopesu 60 °C valkaisuaineettomalla pe-
suaineella. Kevyt linkous. Kuosittelu kosteana. Höyrytys puuvil-
lan säädöllä.

Lanka- ja ohjetiedustelut:
Finn Texomer Oy, puh. (06) 434 1760, 
hartikainen@texomer.com, www.texomer.com 

Paula-kaitaliina, -tyyny -kassi ja -essu


