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ohje

Palmikoidaan
porukalla
trikoinen
istuinalusta
tai matto
Tällä helpolla tekniikalla voi vaikka koko perhe
valmistaa talkoilla istuinalustat ulkokalusteille
ja maton terassille, parvekkeelle, mökkisaunaan tai koti-kylppäriin.
Palmikointi on helppoa ja
varmasti jokainen aikuinen
osaa sen opettaa jälkikasvulleen.
Palmikon tekeminen on
perustaito.
Kuvan maton koko on 60
x 45 cm ja siihen menee trikoota n. 0,8 kg.
Mallityössä käytetty trikoo on ohutta ja jokaisessa
palmikon säikeessä on neljä
trikookudetta.
Mattoon valmistettiin n.
10 m palmikkoa, jonka leveys on 3 cm.

Työohje:
Valitse haluamasi trikookuteen värit ja trikoon paksuuden mukaan kudemäärä
yhtä säiettä kohti. Säikeisiin
ei kannata laittaa kerralla
kovin pitkiä kuteita, koska
ne menevät palmikoidessa
ristiin ja sekaisin.
Kudetta on helppo jatkaa ompelemalla jatkaessa
kuteet lyhyeltä matkalta
yhteen. Jos mattoa valmistetaan talkootyönä, voi yksi
selvittää ristiin menneitä
palmikon säikeitä.

Ompele aloittaessasi kaikki palmikon säikeet yhteen
ja aloita palmikointi. Yritä
palmikoidessa pitää säikeitten kuteet rinnakkain, että
palmikosta tulisi litteän leveää.
Loppuvaan kuteeseen liitetään uusi ompelemalla ja
palmikon väriä voi muuttaa
liukumalla liittämällä loppu-

neen tilalle uutta väriä.
Ohenna päättyvän ja alkavan kuteen päitä jatkokohdassa.
Työtä
voidaan
alkaa
ommella kokoon jo palmikoidessa, jotta tiedetään kuinka
suuri matosta tai istuinalustasta tulee. Palmikkokerrokset ommellaan yhteen
ohuella kalalangalla napakasti

palmikon sivusta ja tuotteen
muodon mukaan kokoaminen aloitetaan joko soikiolla
tai pyöreällä kiepillä.
Palmikon säikeiden alut
voi siistiä esim. ompelemalla aloitusnipun päälle sävyyn
sopivaa trikookangasta.
Kun matolla tai istuinalustalla alkaa olla tarpeeksi
kokoa kavenna palmikkoa

Kesäkivaa käsillä

Avoinna
ympäri
vuoden!

– lasten ja nuorten kesäkurssit
Suosittuja Kesäkivaa käsillä -kursseja järjestetään
jokaisessa taitokeskuksessamme. Kurssien aiheet
vaihtelevat taitokeskuksittain ja kannattaa kysyä
paikan päällä kurssin sisältöä sekä ikäsuositusta.
Kursseilla on saanut mm. kutoa kangaspuilla, painaa
kangasta, kokeilla erilaisia värjäysmenetelmiä, tehdä
mosaiikki- ja betonitöitä, valmistaa erilaisia koruja.
Kursseilla on kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu.
Taitokeskusten yhteystiedot ovat takasivulla.
HUITTINEN
kudonta
2.–5.6.
sekä
9.–12.6. klo 10–13, hinta 40
e + materiaalit. Kesäkivaa
2.–3.6. sekä 9.–10.6. klo
14–17, hinta 20 e + materiaalit. Kudontakurssi + kesäkivaa yht 50 e.
KANKAANPÄÄ JA PORI
2.–5.6. sekä 9.–12.6. klo
9–14, hinta 40 e + materiaalit, 16.–18.6. klo 9–14, hinta
30 e + materiaalit.
NOORMARKKU
2.–5.6. sekä 9.–12.6. klo
10–15, hinta 40 e + materiaalit, 16.–18.6. klo 10–15,
hinta 30 e + materiaalit.
RAUMA
2.–5.6. ja 9.–12.6. sekä 16.–
19.6. klo 10–15, hinta 40 e

katkaisemalla siitä trikoosäikeitä vähitellen.
Kavennettu pää saadaan
siistiksi, kun sen ympäri
virkataan kiinteitä silmukoita viimeisellä kudesäikeellä
noin viiden sentin matkalle.
Päättele
ompelulanka
napakasti, siisti tuotteen pinnasta mahdolliset kudepäät
ja höyrytä tuote tasaiseksi.

Tammi–toukokuu:
ma–pe 10–17, la 10–16
Pääsylippu 6 E/hlö,
alle 2v. ilmaiseksi
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+ materiaalit.
SASTAMALA
Lasten kurssit 2.–4.6. sekä
9.–11.6. klo 10–13, hinta 31

e + materiaalit.*
Nuorten kurssi 2.–4.6. klo
10–14, hinta 31 e + materiaalit.*

Kudontakurssit
2.–4.6.,
9.–11.6., 23.–25.6. sekä 28.–
30.7. klo 10–14, hinta 35 e
+ materiaalit
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Rauma
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