


LUKIJALLE 

Juhlistaakseni tätä kymmenettä vuotta pellavan puolesta, haluan juhlia sen 
kanssasi tämän kirjan välityksellä. Edellisessä kirjassani paneuduin paljolti 
perinteeseen, historiaan ja materiaalin valmistukseen. Tässä kirjassani 
annan selkeitä ohjeita pellavan käytöstä yleensä. Tämän 10 vuoden aikana 
maassamme on todella alkanut "pellavamafia". koneellista korjuuta vain 
haikailtiin, nyt siitä on jo näyttöä. Tutkimustyötä tehdään korkeakoulutasolla. 
Hyvä näin. Paljon on vielä tehtävä ennen kuin maamme on "pellavamaa". 

Olen laatinut tämän kirjan palvelemaan koteja ja kouluja Tänä teknologian 
aikana nuoret eivät opi käyttämään pellavatekstiilejä. Syy voi olla yksinker
taisesti meissä vanhemmissa. Pellavatuotteeseen oikealla tavalla tutustu
en saamme siitä elinikäisen ystävän, joka vain paranee vanhetessaan. 
Tämä julkaisu on pitkän prosessin tulos. Nimeltä erikseen mainitsematta 
kiitän teitä kaikkia, jotka omalla työpanoksellanne autoitte tämän toteutumi
seen. Kiitokseni "mannekiineille" ja lainakäsille, valokuvaajille ja kuvaval-
mistajille, tekstinkäsittelijöille ja kirjapainolle. 

Kaikille - kaikille, myös lukijalle ojennan nämä pellavan kukat. 

Hollolan Luhdantauksessa marraskuussa 1990 
Anja Heikkinen-Rummukainen 
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IKIOMA MUMMON RUKKI / PERINTÖRUKKI 

Tässä rukin kunnostusartikkelissa erimerkkitapauksena on Suomessa 
eniten käytössä ollut rukkityyppi. Viime vuosina on maahamme tuotu 
myös ulkolaisia kehruulaitteita, mutta niihin ei saa soveltaa näitä ohjeita, 
joita tässä tulen käsittelemään. Rukkeja on niin monta mallia kuin on 
niiden tekijöitäkin. Nimityksetkin poikkeavat toisistaan. Seuraavilla sivuil
la olevat huolto-ohjeet ovat syntyneet käytännön työssä kehruukursseil-
la. Joissakin asioissa tuon esille useita vaihtoehtoja. Toivon, että löydät 
niistä aina sopivan rukkisi sairauteen. 

Onko muuten Sinun rukkisi vintillä, aitassa, liiterissä, kesämökillä, nave
tan parvella, heinäladossa tai jossain vastaavassa? On aika tarkistaa! 
Hae tuo kalleus alennustilastaan. Ensimmäinen ohje tulee jo nyt: kanna 
rukkia aina penkistä, ei koskaan reisipuista eikä satulasta. Älä innoissa
si tuo kylmästä suoraan lämpimään uunin tai lämpöpatterin viereen, vaan 
totuta aarteesi aste asteelta vähän kerrassaan kuistin, eteisin ja muun 
puoli lämpimän tilan kautta normaaliin huoneilmaan. Rukkisi saattaa olla 
hirveässä siivossa. Mielesi tekee käyttää juuriharjaa, pesupulveria ja 
vettä. S T O P ! Anna esineen olla niine likoineen, imuroida voit ja harjata 
kuivalla pehmeällä harjalla. Älä vääntele mitään osia, ei ruuveja eikä 
mitään muutakaan. Viikon kuluttua ensimmäisestä toimenpiteestäsi ruk
kisi on sinut huoneilman kanssa. Jos tuot kylmän, ehkä kostean rukin 
suoraan lämpimään, voi seuraukset olla kohtalokkaat: puuosat vääntyvät 
ja voivat halkeilla. Vaurioita ei enää voida korjata. 

Olen kursseilla tavannut rukkeja laidasta laitaan, myös kuuman suihkun 
ansiosta piloille vääntyneitä kamarin koristeita. Lue mieluummin seuraa
vat sivut ja huomaat tuon jalon sukukalleuden vaivan arvoiseksi aarteeksi. 

Muista!: Älä tee mitään radikaaleja toimenpiteitä perintörukissasi jos 
aavistat teollasi pahoittavan vielä elossa olevan aikaisemman rukin 
omistajan mieltä. Kunnioita häntä ja rukkiasi! 
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pyörä 

) . 
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Rukin huollossa ja korjauksessa tarvittavat työkalut: 

Vanhoja sanomalehtiä lattialle. 
Käytöstä poistettuja pellavaisia pyyhkeitä tai karkean säkin paloja. 
Tappuraa, karkeampaa ja hienompaa. 
Rohdinkuitua. 

Talouspaperia 
Santapaperia pieni pala 
Vesihiontapaperia 
Ohutta manillanarua 
Hauenkoukkusiimaa (polkusin nyöri) 
Hammastikkuja 
Koivukeppiä n. 10 -15 cm, 0 5 - 7 mm 
- toinen pää teräväksi vuoltu, toinen litteäksi 
Pala parafiiniä 
Ohut valkoinen parafiinikynttilä 
Ompelukoneöljyä 

Parkkinahkaa pala (ei välttämätön) 
Sakset 
Neula + nypläyslankaa ompeluun 
Asua suojaava työessu 
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Irrota pyörän molemmilta puolilta ruuvit tai tapit, rukin mallista riippuen. 
Puhdista akselin ura ensin puutikulla, pyyhkäise "töhnä" toisessa kädessäsi 
olevaan tappuraan tai talouspaperiin (kuva yllä vasemmalla). Kun tikkuun ei 
lähde juuri mainittavaa, kierrä tappurasta paksu naru, puhdista ura kuten 
yllä oikealla, tee uusi naru ja jatka kunnes ura on puhdas. Joissakin vanhois
sa rukeissa on kulunut metalliosa uran pohjalla, varo vaurioittamasta ja 
hukkaamasta sitä. Jos osat ovat irrallisia, muista laittaa ne takaisin samaan 
asentoon. Menettele samoin jos "reisipuita" on vain yksi ja pyörän akseli 
upotetaan syvennökseen, sulkijana on useimmiten yksi t ikku. Puhdista 
töhnästä puutikulla ja tappuralla. 
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Pyörän akseli puhdistetaan myös irrallisesta liasta ensin puutikulla ja sitten 
säkin palalla tai tappuralla (kuvat yllä). Älä fuskaa, rautaosien tulee olla 
kirkkaat puhdistuksen jälkeen. Muista myös koukku (kuva yllä oikealla). 

Lyhdyn torvi puhdistetaan tappurapunoksella. Jos se on ruosteessa sisältä, 
kostuta tappurapunos ompelukoneöljyllä ja kierrä se torveen puoleksi 
tunniksi. Öljyä ei saa olla niin, että sitä tippuu tai pääsee imeytymään 
puuosiin. Uudella punoksella puhdistetaan hangaten ja vaihtaen puhtaa
seen punokseen niin kauan kunnes kaikki ruoste on pois. 

Puhdista myös korvakot puutikulla irrallisesta liasta. Nahkaosat saattavat 
olla kovettuneita ja hauraita. Älä käsittele kovakouraisesti, etteivät ne mene 
rikki. Tipauta puhdistuksen jälkeen tippa öljyä torven ulkopintaan ja karan 
päähän ja siirrä näin öljy korvakoihin. Ne eivät suinkaan saa kastua öljystä. 
Tarvittaessa käytön myötä käsittely uusitaan. Lyhdyn laitat paikoilleen 
myöhemmin kun kaikki osat on puhdistettu. 
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Yllä lyhty kiinni korvakoissa: vasemmalla torvi etukorvakossa, 
oikealla karan pää takakorvakossa. Nämä korvakot ovat lähes 
joka rukissa erilaiset. Sovella näitä tietoja omaasi. 

Näissä rukin lyhtykuvissa, tässä ja seuraavalla sivulla näkyy kuinka rullan ja 
kehrän välillä tulee olla liikkumatilaa, n. 0,5 cm. 

Huomioi myös kuinka kehrän ympärysmitan on oltava huomattavasti suu

rempi rullan uranympärysmittaa = nyöriurat. 
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Ota lyhty torvi puolesta vasempaan käteen tukevasti. Kierrä kehrää itsestäsi 
poispäin tasaisesti (vasen kuva yllä). Ota rulla irti, puhdista se manillanarulla 
jossa on solmuja (kuva vas. alla), varo kuluttamasta lovia rullan päihin. 
Vaihda puhdasta narua kunnes siihen ei jää likaa. Kara on myös puhdistet
tava. Ensin puutikulla ja tappuralla. Jos se on ruosteinen, hio vesihiontapa-
perilla vain rulla alalta. Kehrän vastajengat puhdistat hammastikulla. Sipai
se muutama öljytippa tappuralla karaan uuden ruosteen estämiseksi. 
Puhdista kehrän jengat hammastikulla (kuva kesk. alla) ja rullan puoleinen 
osa tappurapunoksella (kuva oik. alla). Hampaista (koukuista) poistetaan 
lika puutikulla ja lopuksi narulla hammas hampaalta (kuva oik. yllä). 
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Kehruukoneen ehkä tärkein osa löytyy penkin alta, osa jolla säädetään 
nyörin kireyttä. Se on myös vaurioherkkä. Jos sitä on väännetty esim. rukin 
ollessa kosteana, se on tuntunut jäykältä ja väännetty oikein olan takaa, on 
saattanut joku kierteistä murtua. Vaurio on korjaamaton. Kun nyt otit 
käyttöön rukin ja huollat sitä, eikä vikaa ole todettu, käännä se ylös alaisin 
pöydän tai tuolin kulmalle avustajan tukiessa sitä. Käsittele jengat kokonai
suudessaan parafiinillä toisen käden kiertäessä käden sijasta. Tarkista 
tässä vaiheessa että satula alkaa liikkua kevyesti. Laske lattialle jaloilleen. 
Käsittele parafiinillä myös penkin ja ämmän väli. 
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Vieressä selvennyskuva ruuvin pe
riaatteesta. 
Kiertäessäsi kädensijasta vasem
malla kädellä itsestäsi poispäin, pi
täisi satulan "ämmän" liikkua pyö
rään, reisipuihin päin. Kun taas kier
rät itseesi päin, satulan tulisi liikkua 
vasemmalle penkin päähän päin. 
Jos näin ei tapahdu, vaan pystytsiir-
tämään kädelläsi vapaasti ämmää 
aukossaan, on ilmeisesti ohjain kara 
kadonnut. 

Katso keskikuvaa, vasen alaosa, 
pieni vaalea tikku. Yläkuvassa sille 
varattu ura näkyy lähinnä käden si
jaa. Voit itse tehdä puuttuvan osan 
puusta. Nyt pitäisi toimia. 

Poljin 

Tässä mallissa on irrotettava poljin-
osa. Nosta kehrääjän puolelta polki-
men vasemmasta päästä ylöspäin 
ja vedä samalla vasemmalle. 
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Puhdista rautatapit (poljinka-
rat) puutikulla ja tappuralla 
(kuva oik. yllä). Puhdista myös 
ura, josta poljin otettiin puuti
kun litteällä päällä sekä oikeal
ta reikä hammastikulla (katso 
viereinen sivu vas. alla). 

Kuvassa toiseksi alinna näkyy 
yläosa liipottimesta. Sen reiän 
puhdistus suoritetaan puutikul
la, jonka jälkeen tappurasta 
kierretyllä paksulla langalla. 

Käytä puhdasta säkin palaa 
puhdistaessasi kaikki loputkin 
osat liasta kevyesti hankaamal
la. 

Kokoa kaikki puhd is tuksen 
aikana kertynyt jäte sanoma-
lehtikääreeseen poltettavaksi. 
Tarkista, ettei rukin pieniä osia 
ole t ipahtanut roskiin, esim. 
pyörän ruuveja tai tikkuja. 

Tämän aukeaman sivuilla on 
kaksi erilaista poljenta asen
toa. Jokainen etsii itselleen 
sopivan työasennon. Siitä li
sää kehruun yhteydessä. 



Kun kaikki rukin osat ovat puhtaat, aloitetaan kokoaminen. Tarkista liipotti
men ja polkimen välinen lenkki. Jos se on rikki, hauras tai kovettunut, vaihda 
uusi hauenkoukku siimasta. Solmi ensin vetosolmulla. Laita poljin paikal
leen. Seuraavaksi laitat pyörän akseliin t ippa öljyä tappuran tai talouspape
rin avulla. Puhdistetut ruuvit tai tapit kierretään paikoilleen. Liipotin noste
taan koukkuun eli veiviin. Nyt kokeilet tyhjäpoljennalla, jos poljin käy lattiaan, 
kiristä, pienennä narulenkkiä, ei kuitenkaan niin kireälle että se kiristää ja 
yläasennossa ollessaan ei enää toimi, vaan polkeminen on mahdotonta 
Polkemisen pitäisi olla kevyt kuin ajatus. 

Jos pyörän sulkijaruuvi on jostain syystä kadonnut, tee korvike esim. vanerin 
palasta: leveys n. 2 cm, pituus 4 - 5 cm. Pyöristä kulmat. Poraa reikä toiseen 
päähän. Kierrä pallokanta ruuvilla kuvan osoittamalla tavalla akselin sulki
jaksi. 

Jatkaessasi tyhjäpoljentaa toteat pyörän mahdolliset viat. Jos pyörä (hiulu) 
on kieroutunut se näkyy nyt. Samoin reisipuiden kierous tai heiluminen. 
Mikäli rukkia poljetaan heiluvista reisipuista huolimatta, voidaan rukki vau
rioittaa lopullisesti. Heiluvat osat voit yrittää painaa voimakkaasti ja tasai
sesti penkkiin päin. Usein vian pystyy korjaamaan painamalla hammastikul
la hienoa pellavakuitua reiden ja penkin väliin. Joissakin rukkityypeissä on 
reidestä penkkiin metallituki, sen penkin puoleisessa päässä mutteri kiristä
mistä ja löysäämistä varten. Vältä kuitenkin tekemästä liian radikaaleja 
muutoksia. 

Vanerista tehty akselin "korvikesulkija". 
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Nyt laitat lyhdyn, rullan ja kehrän paikoilleen. Seuraavaksi nyöri. Siirrä 
satulaa niin lähelle pyörää kuin se liikkuu häntäruuvista itsestäsi pois päin. 

Karhenna hauenkoukkusiima santapaperilla vetäen kerran läpi. Näin saa
daan tarvittava kitka. Uutena se olisi liian kankea ja liukas. Ota mitta kiertäen 
pyörän ja kehrän kautta kahdesti, nyöri menee yhdessä kohdassa ristiin. 
Ota ensimitta kireänpuoleinen, sillä nyörilanka venyy hiukan käytössä. 
Solmia, katkaise liika. Nyt voit ottaa nyörin pyörän päältä ja alkaa ommella 
avaamalla solmu niin ettei mitta muutu. Käytä mieluimmin yksinkertaista 
nypläyslankaa. Liitoskohdaksi riittää kolme senttiä. Ommellessa kierretään 
napakasti muutama kierros nyörin ympäri ja muutaman kerran läpi molem
man langan, katkaise liika pois, ohenna päät ettei jää kynnystä, päättele. 
Laita nyöri paikalleen. Rullan ja pyörän suhde tulee olla suorassa kulmassa 
toisiinsa nähden. Piirros ylhäällä. Aloita polkuharjoitus istuen. Jos aikaisem
min todettiin pyörä suoraksi, mutta nyöri ei pysy päällä, etsitään vikaa rullan 
suunnasta. Kun nyöri tulee kehrääjään päin: I) Onko lyhty liian lyhyt? 
Joudutko kädelläsi kääntämään etuaisaa ja korvakkoa itsestäsi poispäin ja 
näin työntämään lyhtyä tuonnemmaksi? Torvi ei siis yllä kunnolla etukorvak-
koon. Jos vaje on muutama milli, ehkä puoli senttiä, voi korjauksen tehdä 
itse: Lisää paksu pohjanahkan pala, johon ensin teet torvelle reiän, korva-
kon lyhdyn puolelle. Pistele reiät läpi naskalilla ja ompele esim. nypläyslan-
galla. Käsittele uusi reikä parafiinillä. 
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2) Jos lyhty on sopivan mittainen, mutta nyöri tulee edelleen kehrääjään 
päin: 

Nosta kädelläsi hiukan etuaisaa, kaikissa rukeissa se ei ole 
irrallinen. Jos nyöri alkaa pysyä tällä konstilla päällä, tue etuaisa 
sopivaan asentoon esim. hienolla pellavakuidulla. 

Kun taas nyöri heittäytyy kehrääjästä pois päin: 
1) voi lyhty olla liian pitkä niin että kehrä on liian kaukana pyörän 
takimmaiseen uraan nähden, eikä etuaisassa ole mahdollisuutta 
tuoda lyhtyä tännemmäksi. 
(Lyhty saattaa kuulua johonkin muuhun rukkiin). 

Korjaus: 1) jos satulassa on tilaa siirtää etuaisaa kehrääjään päin, 
sulje entinen reikä puulla ja poraa uusi lähemmäs satulan päätä. 
Etuaisa laitetaan tähän uuteen reikään. 

Jos edellä mainittua mahdollisuutta ei ole: 
2) Suunnitellaan esim. etummaisen korvakon siirtämistä ulkopuo 
lelle aisaa, kehrääjän puolelle, jolloin aisassa läpi oleva korvakko 
on ensin poistettava. Tämä vaihtoehto käy silloin kun torvi ja 
kaulaosa yhdessä ovat hoikat ja niin pitkät ettei lyhdyn haarukka 
osa ota pyöriessä etuaisaan kiinni. 

entinen uusi ylipitkä lyhty 
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3) Lyhdyn ollessa sopivan, mutta nyöri putoaa edelleen kehrääjästä pois 
päin: 

Korjaus: 1) Yritetään nostaa taka-aisaa, eli saada lyhty takaosas
taan ylemmä. 

2) tai lasketaan hiukan etuaisaa, alaosasta joutuu hiukan vuo
lemaan sorvausta hoikemmaksi. Tämä saattaa olla jo liian ra
dikaali toimenpide. Joka tapauksessa vain pienet muutokset 
kerrallaan. 

Kun taas lyhty on aisoihin nähden sopiva, mutta vinossa pyörään nähden: 
Korjaus: satulaa on oikaistava niin että saadaan syntymään suo
rakulma. Katso piirros edelliseltä aukeamalta. 

Nyörin paikoillaan pysymiseen vaikuttaa vielä muutkin asiat: kihnaako 
pyörä jompaan kumpaan reisipuista? Tuntuu kuin pitäisi pyörän asentoa 
muuttaa: 

Korjaus: Nosta vastakkaisen puolen akselia hiukan. Sehän on sy 
vennyksessä, jonka pohjalla saattaa olla jo ennestään kaareva 
tuki. Mikäli tuki on irrallinen, nosta sitä hiukan ja taivuta puun ja 
tuen väliin esim. folion palanen. Ihan pienet kohotukset tekevät jo 
ihmeitä. Nauloja yms. tulisi välttää. Sillä huomioiden rukin arvok
kaan olemuksen voimme liian kovilla toimenpiteillä pilata, paran
tamisen asemasta. 

Nyt pitäisi sitten "kehruukone" olla kunnossa. Käytännön työ harjoittelussa 
voi tulla vielä eteen asioita joita voisimme kutsua huolloksi ja siis kuuluvan 
kirjan tähän osaan. 

Jokainen rukki on kuitenkin yksi lö jä sen tavat ja virheet opitaan tuntemaan 
vasta lähemmin langan teon yhteydessä. 
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KEHRÄTTÄVÄN MATERIAALIN ESIVALMISTELUT 

Pellavakuidun työstäminen, loukutus - lihtaus kuuluu kehruuta edeltävään 
varhaiseen aikaan. Siitä tarkemmin kirjastani Kotoinen Pellavamme sivut 85 
- 89. Kehruu aloitetaan lihdatusta pellavasta, joka häkilöidään: pitkät aivina 
kuidut erotetaan lyhyistä rohdinkuiduista häkilöimällä (Kotoinen Pellavam
me sivut 91 - 94). 

Ota pellavasormaus oikeaan (oikea kätinen, vasen kätinen toisin päin) 
käteesi. Vedä sormausta ensin harvemman piikistön läpi, molemmat päät, 
katso kuvaa vas. Päätä vaihtaessa huolehdi järjestyksen säilymisestä sekä 
sormauksen keski osankin häkilöinnistä. Tästä harvemmasta piikistöstä 
tulee karkeita ja päistäreisiä rohtimia. Kun piikistöön ei juuri jää kuituja, siirry 
t iuhempaan piikistöön. Tee samoin. Pidä erillään molemmat karkeudet. 
Nosta lyhyet rohdinkuidut pienissä erissä järjestykseen, kuten kuvassa 
oikealla. 
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Mitä useammin tyhjennät piikistön, sitä vähemmän tulee kiusallisia töppyjä 
jotka eivät avaudu itsestään. Piikistöön jäävistä kuiduista käytetään sanon
taa: häkilärohdin ja käteen jäävä pitkä kuitu on häkiläaivinaa. 

Opettelijan on helpointa aloittaa hienoimmista, eli niistä, jotka häkilöitiin 
t iuhemmassa piikistössä. 

Ota piikistössä ollut puoli vasempaan käteen niin että vapaana olevat kuidut 
voit helposti vetää oikealla kädellä ilmavaksi levyksi (kuva vas. alla) koko 
käsi tyhjäksi. Muodosta kuontalo eli tutta molemmin käsin hiukan kaventaen 
levyä ja samalla pyörittäen ilmava "kerä" kuten kuva oikealla. 

Kuontaloita voit tehdä valmiiksi enemmän yhdellä kertaa kunhan säilytät eri 
karkeudet erillään. 
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'"Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo" 

Kehruun oppimiseen jos mihin soveltuu tuo vanha sananparsi. Edellä rukin 
kokoamisen yhteydessä jo tyhjäpoljettiin. On erittäin tärkeää että löydät 
oman oikean työasennon. Jalka ei suinkaan tarvitse olla juuri poljinlaudalla 
eikä kokonaan sen päällä. Esim. vinottain tai kantapää jalkapuun ulkopuo
lella. Tärkeää on että polkeminen sujuu kevyesti. Suunta ei saa muuttua 
taaksepäin. Jos jalassa tuntuu siltä kuin polkisit jäykkää pyörää ylämäkeen, 
istuimesi on liian matala. Muista että polkiessa koko ajan on nyöri ja rulla 
paikoillaan. Voit yrittää myös kiristää nyöriä ruuvista itseesi päin. Kun polku 
käy niin helposti ettei ajatus enää ole polkemisessa etkä pahemmin jännitä 
kehruujalkaasi, voit kokeilla lankaa. 

Rukin kyynärpuuhun laitetaan häkkyrä (tai rukinlapa). Rohdinkuontalo 
siihen niin, että se pysyy, mutta siitä on kuitenkin helppo saada kuituja irti. 
Pyörä pyörii myötäpäivää. Alkulanka kierretään käsin kuidusta samansuun
taiselle kierteelle kuin rukkikin tekisi. Oikealla kädellä itseenpäin ehkä 
polven päällä vasemman kiertäen itsestä poispäin. Lanka kierretään pari -
kolme kierrosta kireästi rullalle ja solmitaan kosteana. Älä käytä teippiä 
Pellavan kehruussa ei myöskään tunnu alkulangaksi luontuvan tekokuitu-
kova puuvillalanka eikä kalastajalanka. Niihin ei kuitu kierry helposti. 
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Langan teon suuri ihme 

Lanka syntyy monen monesta 
p ienes tä ku idus ta k ier teen 
avulla. Pellavalangasta tulee 
kosteana kehräten vahvempaa 
ja kauni impaa kuin kuivana 
kehrätessä. Monet muistavat 
ku inka mummu kastel i niin 
sujuvasti sormeaan suussaan 
että se kuului ihan asiaan. 
Nykyis in, kun käsinkehrätyt 
langat käytetään etupäässä 
arvo- ja taideteksti i leihin, ei 
lankoja pestä ennen käyttöön
ottoa, koska niiden ulkonäkö 
pesussa muuttuu. Ei ole vii
sasta käyttää sylkeä kostuk
keena, sillä sylki haurastuttaa 
langan. Aseta pieni kuppi riip
pumaan joko kyynärpuusta tai 
satulasta (sivu 35). Kastele vain 
etusormen päätä ja siirrä kos
teus sujuvasti lankaa pitkin 
torvesta kuontaloon päin. Alus
sa saattaa rukin pyörä pysäh
tyä juuri kastelun aikana. Älä 
käynnistä pyörästä sillä koste
alla sormella, kolme kuivaa on 
siihen tarkoitukseen. Älä kier
rä käsilläsi. Anna rukin kiertää. 
Samalla kun rukki kiertää kui
tuja langaksi, se myös vetää 
valmista rullalle. Siirrä usein 
langan ohjausta, katso sivu 41 
- hampaasta toiseen. Ja kuon
talosta pitäisi saada lisää kui
tuja, kädelläsi voit vetää ke
vyesti myötäillen rukin vetona-
luja. 



Juuri kun olet oppinut polkemaan 
rukkia, vauhtisi saattaa olla sel
lainen ettei käsi ehdi hoitaa kas
telua, kuitujen säätelyä. Saattaa 
käydä, että rullalle sujahtaa ohen
tunut lanka, eikä torven ja kuon
talon välillä ole kierrettävää. Py
säytä polkeminen. Ota rullalta 
karannut pää, auta oikealla kä
dellä rullaa purkamaan vasem
man käden vetäessä takaisin 
kehrättyä lankaa. Tuo se ham
paiden kautta torveen. Pura rul
lalta niin paljon että pöyhennetty 
langan pää y l tää kuonta loon 
saakka. Älä yritä liittää mahdolli
seen vanhaan päähän . Näin 
menettelet myös silloin kun lanka 
katkeaa esim. rullalla. 

Muista langan kostutus, huomaa, 
e t tä va lm i i n l angan o l l e s s a 
ilmavasti kuontalon päällä, sii
hen tarttuu kuin itsestään uusia 
kuituja. Työnnä vasemmalla kä
dellä liikoja kuituja ylös, eli kuon
taloon päin (katso viereistä kuva). 
Jos lankaan ei synny kierteitä 
riittävästi ja lanka karkaa usein 
rullalle, on nyöri todennäköisesti 
liian kireällä. Löysää hiukan kier
tämällä ruuvia itsestäsi poispäin. 
Nyt pitäisi syntyä kierteitä ja lan
kaa rullalta takaisin vetäessä se 
pysyy lankana, eivätkä kuidut oi
kene eikä lanka purkaannu. Huo
maa ettet huiski märäksi kuonta
lossa olevia kuituja, vaan ainoas
taan sipaiset kiertyviä kuituja. 



Kehrätessäsi samanlaista kuitua kuin viereisellä sivulla, mutta vetoa ei ole 
tarpeeksi, ei vedä rullalle vaikka kuinka polkisit. Tulee "ihan kauheaa sian 
saparoa". Älä polkemalla yritä saada lankaa rullalle. Koeta onko kenties 
nyöri liian löysällä? Kiristä: väännät ruuvia itseesi päin, hiukan kerrallaan. 
Jos tilanne ei muutu, koeta onko kehrä kiinni. Pyöritä kehrää pyörään päin 
kunnes jengat ottavat kiinni. Joskus tämä osa voi unohtua esim. nyörin laiton 
tai rullan vaihdon yhteydessä tekemättä. Älä kierrä liian lujaa, ettei jengat 
mene sekaisin. Pitäisi sujua ainakin kuitu, joka on suhteellisen puhdasta 
päistäreistä, kuten vieressä. 

Päistäreistä rohdinta kehrätessäsi älä yritä tehdä liian ohutta äläkä nypi 
"roskia" pois. Jos aiot saada päistärelankaa, niin anna niiden mennä 
kuitujen mukana kierteelle ja rullalle... mutta kun taas tulee vain "sian 
saparoa". Pysäytä polku: katso onko kenties päistäre poikittain hampaiden 
välissä? Toteat liikuttamalla käsin lankaa hampaissa. Usein tunnet raksah-
duksen. Kierrä käsin rullaa kunnes saat jo kiertyneen langan rullalle. Jatka 
polkemista. Jos lanka meinaa kiertyä ja paksunee niin että kuontalokin on 
kohta "köyttä". Nosta kuontalo häkkyrästä ja anna sen vapaasti alaspäin 
riippuen purkaa liika kierre pois. Ohenna ja ala uudelleen. Kyllä se kohta... 
"Saparoa" voi syntyä myös: torven tai kaulan sisässä saattaa olla valuvika 
tai ruostevaurio, johon kuidut tarttuvat eikä lanka pääse rullalle. Korjaus: tee 
santapaperista pieni pyöreä viila ja viilaa sillä este. Hankaa lisäksi karkealla 
tappurapunoksella. Rulla ei myöskään vedä silloin jos sen nyöriura muodos
tuu suuremmaksi tai on saman kokoinen kehrän kanssa. 
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Kehruutaidon oppiminen on hieno 
asia, ja harjoitus tekee mestarin. 
Kun osaat kehrätä niin vahvaa lan
kaa ettei se katkea rullalta vyyhdet-
täessä, olet päässyt "kynnyksen yli". 

Jatka harjoituksia vaatien itseltäsi 
enemmän. Häkilä aivinaa voidaan 
vielä häkilöidä villakarstalla ja näin 
saatu rohdin on harjarohdinta. Siitä 
kehrätään vaativa ohut aivina n. 12 
tai 16 vastaava paksuus. 

Kun tämän hallitset voit opetella pit
kien eli aivinakuitujen kehruut. Oi-
kea-oppisesti ainakin ennen aivinat 
kehrättiin tortilta (kuva vieressä). 

Pitkän kuidun laittaminen tortille 
vaatii huolellisuutta, malttia, aikaa 
ja siistin alustan. Kuituja vedetään 
sormauksesta ohut kerros pöydäl
le. Kostutettua torttia kierretään 
kireästi kuitujen päällä toisella kä
dellä pitäen kuidut kireällä. Pöydäl
le lisätään kuituja pienissä erissä-ja 
kierretään. Opettelijan kannattaa 
kehrätä hoikalta-ja taidon karttues
sa tehdä lihavammat tortit. 

Näiden ohuiden lankojen kehruuta 
ei pidä "harrastaa" hämärässä. Huo
lehdi siitä että koko työn ajan näet 
kehrättäväsi moitteettomasti. 

Ylhäällä piirros esittää vaihtoehtois
ta pitkän kuidun kehruuseen tarkoi
tettua rukinlapaa. Sormauksen toi
nen pää painetaan piikeistä "tuolle" 
puolelle. Sidotaan pirtanauhalla. 



MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? 

Tähän asti olemme tutustuneet suomalaiseen "perintörukkiin" ja tulleet sen 
kanssa sinuiksi. Mikäli suomalainen nainen aikoo ylläpitää tätä taitoa, tulee 
hänen perehtyä asiaan perusteellisesti. Meidän ei tarvitse pakosta viljellä 
pellavaa, niin kuin sodan jälkeisinä aikoina. Nyt siitä on tullut luksuskuitu. 
Halutessamme jotain aivan itsetehtyä, emme voi välttää rukin kuulumista 
kuvaan. Tehdäänhän rukilla paljon muutakin, kuin pellavalankaa. 

Mitä sitten odotan hyvältä rukilta? Kauneutta ja herkkyyttä, hyviä toiminta
ominaisuuksia, kevyt polkea, ettei jalka väsy. Koko olemuksen tulisi levätä 
kehrätessä. 

Maassamme on myös ulkolaisia kehruulaitteita, joiden toiminta hiukan 
poikkeaa suomalaisesta. 

Rukilta vaaditaan monipuolisuutta myös langanteossa, pitää saada paksua 
ja ohutta, lyhyestä ja pitkästä kuidusta. Lankojen puolaamista ja kertaamis
ta. Mielestäni suomalainen rukki täyttää kaikki nämä vaatimukset. 

Edellisillä sivuilla "kehruukurssilla" edettiin alkeista - aivinaan, eli pitkän 
kuidun kehruuseen. Jatka harjoituksia, sillä: Kertaus on opintojen äiti ja 
harjoitus tekee mestarin. 

Seuraavilla sivuilla saat vinkkejä "ikävän torjuntaan" raakapellavan muo
dossa. 
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UUDEN RUKIN 
KOKOAMINEN: 

1. 
Tärkeää: 

Tuo pakkaus s isä t i laan , 
poista kääreet, anna tottua 
huone i lmaan ja "ku ivua" 
noin 2 vrk. 

Liimaa saat käyttää vasta 
2 vuoden kuluttua. 

"Maltti on valttia" Ei vielä mi
tään ruuveja. Käännä "penk
ki" ylösalaisin esim. pöydän 
kulmalle. Käsittele ruuvin 
kierteet värittömällä parafii
nillä. 

Kierrä etujalkoihin poikkipin
na ja sijoita jalat paikoilleen, 
takajalaksi pyöreäpäinen. 
Nuiji napakasti puisella nui
jalla. Huom. tässä vaihees
sa jalat voivat tuntua ahtail
ta. Älä vuole tai ohentele. 
Jalat on tehty sopiviksi rei
kiin nähden. Katso, et tä 
jokainen jalka on yhtä syväl
lä. 
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4. 

6. 
Hiero ruuvien kierteisiin pa
rafiiniä, nosta pyörä paikoil
leen, veivi kehrääjästä pois 
päin. 

7. 

Käsittele satulassa olevat 2 
aisojen reikää ja niihin lai
tettavien aisojen alaosat pa
rafiinillä. Kierrä paikoilleen. 
Korvakot pyörään päin. 

Kehrä- ja rullaväliin hierot 
myös parafiiniä. 

Tee nyöri. 

Nuiji osat uudelleen kiinni 
heti kun huomaat keinumis
ta tai muuta löystymistä. 
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Laita myös jalkapuu, lovi 
kehrääjästä pois päin. Vah
vista nuijalla. 

5. 
Laske lattialle. Sido nauha-
lenkki liipottimen ja polki-
men saranaksi. Poljin ei saa 
käydä lattiaan ja lkapuun 
kohdal la, eikä polkiessa. 
Jalkapuun ja lattian väliin 
tulee jäädä vähintään puoli 
senttiä. 



PÄISTÄREISELLÄ POLULLA KOETTUA 

Kehitys pellava-asioissa on kulkenut viime vuosina aika kivasti eteenpäin. 
Viljelijä saa loukutus-lihtaus -palveluna omansa takaisin toistaiseksi maam
me ainoassa alan yrityksessä (sivu 74) ja pieni kehräämökin on. Keväällä 
-84 i lmestyneeseen kirjaan tehdään kaikilla kursseilla muutoksia. Moni asia 
oli jo syntyessään vanha tai se ymmärretti in virheellisesti. Ikäväkseni olen 
huomannut, ettei ohjeita lainkaan lueta, vilkaistaan kuvaselitykset ja kirja 
siirretään toisten viereen kirjahyllyyn. Samat virheet tehdään vuodesta 
toiseen. 

Siinä kirjassani sivulla 38 on runon muodossa pellavan kylvö, se tarkoittaa 
kuinka ennen vanhaan odotettiin tuomen kukintaa... Heti viereisen sivun 
alussa käy selväksi sen aikainen kylväminen. On todettu, että pienenä 
taimena se kestää lyhytaikaista pakkasta 7-10 astetta. Siis se kylvetään 
HETI kun maan pystyy muokkaamaan kylvökuntoon, vaikka ennen vappua. 
Keväällä -90 kylvettiin joitakin peltoja 30.4. Itäminen kesti ja kesti. Oli kuivaa 
ja heti orastuksen jälkeen aloitettiin sadetus. 30.7. oli jo melko kiire sadon
korjuuseen, sillä pelto kellastui eli valmistui "silmissä". Kun koko elokuu oli 
aikaa liotukselle ja sylkkyjen hoitoon, ei ikäviä homehtumisia tarvinnut 
pelätä. Tämä on selvä näyttö pellavan aikaisinkylvön puolesta. Sää muuttui 
epävakaaksi 5.8. Tämä pellava olisi ollut korjattavissa jo aikaisemmin -
muut kiireet myöhästyttivät. Kun kasvukautena on tavallista kuivempaa, ei 
kannata odottaa kirjaimellisesti 90 vrk Jo 80 vrk on sopiva. Katso varren 
alaosaan: kun se on selvästi vaaleampi latvaosaa noin 1/3, se on korjuukun-
nossa, kuidun kannalta. Jos siemenet ovat tärkeimmät, kasvukausi saa olla 
pidempi. Esimerkkipellostamme saamme sekä kuidun että siemenen. 

Pellavan nyhtö tehdään pienpalstoilla edelleen käsin. Konenyhtö toimii 
suurviljelmillä. Ikävä kyllä liian moni huiskii nyhdössä sellaisella vauhdilla, 
että jatkossa käsittely on hankalaa. Sääntö on järjestyksen säilyttäminen. 
Tälle sivulle ei tule kuvaa, ettet sen varjolla jättäisi muuta tekstiä lukematta. 

Monen virhe tapahtuu jo keväällä: ei arvioida käytettävissä olevaa työvoi
maa ja kylvetään ylisuuria aloja. Kun harrastuksesta muodostuu yliraskas 
työ, ei pellava-asia ole sopusoinnussa kanssasi. 
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Viime aikoina olemme saaneet kuulla ja lukea tiedotusvälineistä entsyymi-
liotuksesta. Se kyllä toimii laitoksessa, mutta kotioloissa kehotan noudatta
maan edelleen vesiliotusta mieluummin altaassa (K.P kirja sivut 69 - 77). 
Mikäli sato korjataan myöhäsyksyllä, ei liotus ole viisasta samana kasvu
kautena, koska lion jälkeinen kuivuminen on epävarmaa. Kuivaa sato 
suojassa mahdollisilta "nakertajilta" ja poista siemenkodat esim. keväällä: 
aseta varret järjestyksessä hurstin päälle vieri viereen, taita loppu hursti 
siemenkotien päälle. Kävele kengittä päällä edestakaisin kunnes rasahtelu 
loppuu. Nosta puidut varret ravistellen järjestykseen ja sido suuriksi liotus-
lyhteiksi. 

Poista sylkyn kuoret ym. kevyt esim. tukankuivaimella puhaltaen. Alustalle 
jäävät siemenet pussitat. 

Tässä pellavavarren poikkileikkauksessa näkyy noin teoriassa kuinka pieni 
osa siitä on kuituja. Loput onkin sitten roskaa, ainakin jossain määrin. Siitä 
on suurin osa puumaista osaa, joka kuiduntamisen yhteydessä muuttuu 
"päistäreiksi". Tästä "jätteestä" voitaisiin puristaa pellavaöljyllä kuitulevyä 
lastun asemesta. Siitä voitaisiin puristaa myös polttoprikettiä. Kuidun tuo
tanto on vielä toistaiseksi liian vähäistä, että edellä mainittu teollinen 
toiminta kannattaisi. 

"Päistärelevyssä" olisi kehiteltävää. Yli 3 kuukauden koe kosteassa tilassa 
osoitti, ettei päistäreistä puristettu levy vetänyt itseensä kosteutta, kuten 
levy, johon oli lisätty pellavakuituja. 

kuitukimput 

pintakerros eli kutikula 

pehmeä kuorikerros 

puumainen osa 
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SYLKYN SISÄLLÄ KYPSYY SIEMEN 

Vanhastaan tunnetaan pellavansiemenen "lääkinnällinen" käyttö. Vedessä 
yön yli liotetut pellavansiemenet juodaan aamulla tyhjään vatsaan, esimer
kiksi. Auttaa vatsan toiminnassa. Siemen on viime vuosina saanut rinnal
leen kylmäpuristetun pellavasiemenöljyn, jota suositellaan verisuonten 
toimivuuden lisäämiseksi (1 tl 2 kertaa päivässä aterian yhteydessä): 
suonikohjuvaivoihin. Saatavana luontaistuotekaupoista. Se on tuontitava
raa. 

Tuottakoon tulevien sivujen vinkit yhtä runsaasti uusia ideoita kuin tämä 
kotoinen pellavapelto siemeniä. 



OLISI PITÄNYT 
Meillä ihmisillä tuntuu olevan jokin ihmeellinen "vietti" tehdä jotain ihan itse ja innostum
me viljelemään myös pellavaa. "Jos nyt ei muuten, mutta kuivakukiksi ainakin. Onhan 
sitä niin hauska kylvää ja seurata sen eri vaiheita. - Kuinka se voikin olla niin kaunista!" 
Aina uudella tavalla se jaksaa viehättää. Kaikki serkut ja serkun kaimat lupasivat sitten 
syksyllä tulla auttamaan, kun niitä "kuivakukkia" kerätään. Ennen kuin huomaatkaan on 
peltosi valmis korjattavaksi. Alat soitella "serkuille". Kaikilla tuntuu olevan se tai tuo este, 
eikä juuri tänä viikonloppuna ainakaan ehdi. Aika kuluu ja serkkuja odotellessasi säilöt 
ja pakastat. Taitaa alkaa sadellakin. Alat itseksesi kerätä ja huomaat homman hitaam
maksi kuin kylväessäsi uskoit. Syksyn "painaessa päälle" touhuat pellollasi. Keräät 
kiireisesti suuria nippuja. Ajattelet sitten myöhemmin järjestellä, kunhan nyt ensin saa ne 
pois pellosta. Isommat ja pienemmät kasat odottavat pääsemistä "serkkujen" kamareita 
kaunistamaan. Onpa hankalaa sylkyt ottavat kiinni ja varret meinaavat katketa. 
Leikkelet pidempiä juuria ja sidot nippuja ehkä pettyneenä tulokseen. Mielessäsi 
harmittelet: olisi pitänyt jo pellolla lajitella! 



El HÄTÄISEN HOMMAA! 

Pahinta, mitä pellavan korjaaja voi tehdä , on järjestyksen sekoittaminen. 
Kirjassani "Kotoinen Pellavamme" olen yrittänyt tehdä sen ymmärrettävästi. 
Lue seuraavilta sivuilta 54, 56, 59, 73, 76, 77, 85. Pitäessäsi huolta 
järjestyksestä kuidunnettavissa pellavissa, on se monin verroin tärkeämpää 
silloin, kun aiot hyödyntää seuraavia ideoitani. 

Järjestys alkaa ensimmäisen korren nyhtämisestä. Käsinkylvössä saattaa 
osa kylvöstä olla harvaa ja niistä kohdista tulee paksuja ja haarakkaita 
korsia, kun taas tiheään kylvetystä ohutta ja suoraa, joskus vain yhden 
sylkyn varsia. Kerää eripaksuiset eri nippuihin. Lajittele myös vaurioituneet 
omiinsa. Sadonkorjuun aikana jo huomaat mitä minkinlaisesta materiaalista 
saa. Niputa ja säilytä ne sille sopivalla tavalla. 
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El KESÄÄ ILMAN 
PELLAVAA! 
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MONIPUOLINEN PELLAVA 
Raakakorren hyödyntäminen 

Raakakorrella tarkoitan liottamatonta pellavanvartta, josta sylkyt on poistet
tu. 

Kangaspuissa kannattaa kutoa vain suorista ja mahdoll isimman vähän 
haaroittuneista. Loimen ei tarvitse olla t iuha, mieluummin harva, että mate
riaali pääsisi oikeuksiinsa. 

Loimi ohut, rohdin tai aivina 1 2 - 1 6 
joululiina, kudotaan väliin sidelanka 
sermi, huoneenjakaja, lampunvarjostin, 
tapetti, 
seinäliina (saapuneelle mieluisalle postille) 

Edellä mainittuihin käy lyhyet varret. 
Pidemmistä voit kutoa vaikka samaan viriöön jatkaen leveitä: 

rullakaihtimet, 
sermit, 
huoneenjakajat 

Paksuhkot, haaroittuneet ja ehkä "kiharaiset" voi kutoa samoihin tarkoituk
siin kehyksissä, jolloin on mahdollisuus ylileveän työn tekemiseen. Pienissä 
kehyksissä voit valmistaa esim. alusia kattaukseen, lautasten ja kuumien 
tarjoiluastiaan alle. Korin aloitus tuonnempana. 



KORREN KUDONTA KANGASPUISSA 

Ohuista ja suorista pellavan varsista voit kutoa kangaspuissa kapeita liinoja, tapettia ja 
sermiä. Työn leveys on mielekästä , jos korsi on hiukan pidempi kuin loimen leveys. Yli 
60 cm menevä loimen leveys tuottaa hankaluutta jäykän ja "vaappuvan" materiaalin 
pujotuksessa viriöön, ettei se koukkaa väärien loimilankojen yli tai ali. Työ on silloin 
hitaampaa. Hidasta se on myös silloin, kun 50 cm:n loimeen ei pellavan varsi riitä, vaan 
joudutjatkamaan. lyhyille varsille kapeampi loimi. Näiden sermien leveyson52 cm ja va
semman loimen leveys 43 cm. Kehyksinä 5 mm ii-mäntylista. L-lista olisi parempi ja 
toiselle puolelle kapea ii-lista. 

Näin voi kutoa myös varjostimia, tosin tiuhempi loimi on kauniimpi. Kuva seuraavalla 
sivulla. (Lihdatusta kuidusta kudottu valaisin heijastaa läpi valon kauniimmin.) 



KORREN PEHMENTÄMINEN NUIJALLA 

Mikäli sato on epämääräinen, lakoontunutta, vaurioitunutta, sekaisin eri 
paksuuksia, vaaleita ja tummia sekaisin, voidaan korsia nuijia puunuijalla 
(esim. kangaspuiden kiilojen kiristäjä). Tämän menetelmän tarkoitus on 
korren pehmittäminen tai litistäminen. Se ei tarkoita samaa kuin loukutus. 
Työ tehdään aina niin paksuina sormauksina kuin ne kudotaan. Sormausta 
ei voi ohentaa, koska rakenne menee sekaisin. Nuijinnan aikana vasen käsi 
tekee kierrettä itsestä pois päin, oikean nuijiessa. (Vasenkätiset toisinpäin.) 
Tällä tekniikalla on valmistettu saunamatto/terveysmatto. Nuijimista sovel
letaan esim. ommeltavaan pyöreään tai soikeaan mattoon, koriin edellisellä 
sivulla. 
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SAUNAMATTO/ 
TERVEYSMATTO 

Suorastaan ylelliseltä tuntuisi laskea 
kylvyn pehmoiset varpaat karheasti 
kihelmöivälle pellavamatolle. Tai 
antaa päivän rasituksesta uupuneille 
jaloille houkutteleva hieronta kym
menminuuttisen tepastelun aikana, 
ennen nukkumaan menoa. Mikä pal
velus verenkierrolle ja suloinen nau
tinto jaloillesi! 

Tämän maton materiaali on "levän
nyt" nyhdön jälkeen jonkin aikaa nur
mikolla ja muutaman vuoden hyvin 
varastoituna. Täysin raaka pellava
kin käy, kunhan se saa vanheta 1-3 
vuoteeen. Työ on kurssilaisen omaa 
viljelmää, nuijiminen suoritettiin kurs
sin ryhmätyönä. 

Neljästä vahvasta "rimasta" tehty ke
hys seinää vasten toimii mainiona 
"koneena". Loimi noin 7-8 cm välein 
hauenkoukkusiimasta. Sidelankana 
paksu aivinalanka puukapulalle kier
rettynä. 
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Jokaista loimilankaa kohden on oma sidelankansa. Kude tulee loimen ja 
sidelangan väliin, kuva yllä. Kierrä sidelanka loimen takaa painaen vasem
malla kädellä kuteita alaspäin ja kiristä langan pohjukkaa. Vetäessäsi 
langan silmukan läpi, tue samalla sidottavaa kohtaa ja solmua, kuva alla 
vasen, ja kiristä. Näin solmit koko kerroksen ja jatkat seuraavan. Tämä 
tekniikka on käyttökelpoinen moneen materiaaliin: olkeen, pajuun, heiniin , 
kaisloihin ym. 



LIHDATUN 
KUIDUN 

RAJATON 
KÄYTTÖ 

Neuvokas pellavan viljelijä voi hyödyntää satoaan lähes rajattomasti. Nämäkin 
vinkit on muunnettavissa tekijän tarpeen mukaan. Nuijitusta korresta tehtiin 
saunamatto, myös uunivuoan voi tuoda pöytään sille sopivaksi tehdyssä 
korissa, ruoka pysyy aterioinnin ajan lämpimänä, eikä erillistä alusta 
tarvita.Siistin näköinen kori voi palvella kahvi- tai teepöydässä. Voisit 
varmaan tehdä käsityökorin tai vaikka korkean paperikorin. Näihin ja seu
raavan sivun pyöreään mattoon voi käyttää joko nuijittua tai l ihdattua 
pellavaa. Alakuvassa näytetään pyöreän työn aloitus ja eteneminen. Uusi 
sormaus lisätään ennen kuin työssä oleva ehtii liian ohueksi. 
Kuvassa vasemmalla lihdatusta pellavasta neljällä palmikoitu esim. kassin 
sanka. 
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Voit myös palmikoida kolmella pitkää lettiä tai punoa kahdelta päältä 
pysyvää punosta, "köyttä" (edellinen sivu, alin), näistä voisit tehdä sandaalit 
itsellesi ensin ja sitten koko suvulle. Punosta ja palmikkoa ommellessa pisto 
tehdään edellisen "kerroksen" läpi uuteen, jolloin ommellanka ei ole näky
vissä eikä myöskään kulumassa. Punosten käyttöhän voi olla mikä tahansa: 
ohuista vaikka helminauhaan tai ri ipukseen, kengän nauhat ja kukkaron 
nyörit. Paksummista vaikka ommellen alusia, mattoja, tuolinpäällisiä ja 
miksi ei punosta itse punoksen vuoksi. Nämä edellä kuvatut työvaiheet ovat 
pölyisiä ja materiaalia jakaessa käytät mielellään hengityssuojaimia. 

Kangaspuissa kuidun kutominen on jo tarkempaa puuhaa kuin "köysien" 
teko. Olisikohan itsekudottu tapetti ylellisyyttä? Ei aina. Mitä ohuemman 
loimen työhösi laitat, sitä kauniimpi on lopputulos. Kudonta kannattaa tehdä 
ainoastaan selkeistä kuiduista, sellaisista, joissa kuidut ovat vielä niinimäi-
senä nauhana. Katso Kotoinen Pellavamme sivut 80, 87, 101 (sekaiset 
sormaukset eivät kuulu tämäntyyppiseen työhön). 

Kapeassa loimessa voisit valmistaa kuidusta esim. lampunvarjostimen, 
jonka kauneutta ei voi verrata suoraan mihinkään. Valo siivilöityy erittäin 
kauniisti kudonnaisen läpi. Samassa loimessa voit kutoa arvokkaaseen 
kirjaan kannet tai jotain kivaa lahjaksi ystävälle. Työtapa on yksinkertainen. 
Tarvittava määrä kuituja viedään viriöön lastan tai "kävyn" päällä. Ja kun 
työn oppii alkaa tulostakin syntyä. 
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