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Pakettiin kuuluu: 2 metallipuikkoa, sukkula ja kehys. 

Ensimmäisissä toissa on hyvä käyttää kutomiseen paksua villalankaa. Eriväriset langan 
pätkät ja ohuet kangassuikaleet sopivat mainiosti tähän tarkoitukseen. Alussa on hyvä 
käyttää saman paksuista lankaa sekä loimena että kuteena. Jos kuteeseen halutaan 
kestävyyttä, kannattaa käyttää puuvillalankaa. 
 
Loimen asentaminen: Loimilanka pujotellaan kehyksessä olevien loveuksien läpi 
kuljettaen lankaa kehyksen päästä päähän. Aloitus- ja lopetuskohdat tulee kiinnittää ja 
solmia huolellisesti. Tarkista, että loimi on tasaisen kireällä. Tämän jälkeen kiinnitetään 
metallipuikot kehyksen kummallekin reunalle uriin niin, että puikon pyöristetty pää osoittaa 
kutojaa pain. Puikot on syytä kiinnittää teipillä paikoilleen. TÄRKEÄÄ: Pingottaessasi 
lankaa kehykseen käytä aina parillista määrää kehyksen uria, jotta työstä tulisi tasainen. 

 
Sukkula: Kierrä lankaa 10–20 kierrosta (langan paksuudesta riippuen) sukkulan ympärille. 
Jos lanka on kiedottu liian tiukalle, on sukkulaa hankala käyttää. Kierrä sukkulaan lankaa 
vain sen verran mitä mahtuu sukkulan paissa oleviin halkioihin. 
 
Kutominen: Aseta kehys pöydälle. Aloita kutominen toisesta reunasta, pujota sukkula 
metallipuikon ja reunimmaisen langan alta ja seuraavan langan päältä ja seuraavan alta jne. 
Rivin viimeinen pujotus tulee tapahtua langan ja metallipuikon päältä. Tämän jälkeen lanka 
kiristetään, aloituslanka, joka jaa yli päätellään vasta kun työ on irrotettu kehyksestä. Tee 
seuraavat kerrokset samalla tavoin. Joka kolmannen kerroksen jälkeen on syytä tiivistää 
kudottuja kerroksia, iso harvapiikkinen kampa on mainio apu tähän työhön. Varmista, että 
langat eivät ole liian kireällä, sivulla olevien metallipuikkojen tulee olla suorassa. Langan 
vaihto: lankaa voi vaihtaa missä kohdassa tahansa, muista aina jättää riittävästi 
päättelylankaa, ettei työ ala purkautua. Pujota päättelylangat kanavaneulalla työhön. 
 
Valmiin työn irrottaminen kehyksestä: Irrota työ seuraavassa järjestyksessä. l. Pujota 
päättelylangat työhön. 2. Vedä varovasti metallipuikot irti kehyksestä ja työstä. 3. Irrota 
varovasti loimilangat kehyksestä. Venytä työtä varovasti molemmista paista, jotta saat 
loimilangan lenkit häviämään. 

Jos haluat hapsuja, voit solmia loimilangan lenkkeihin lankoja hapsuiksi. 

Vihje: Voit käyttää kutoessasi myös luonnon materiaaleja esim. lehtiä, kaisloja, ruohoa, 
kukkienvarsia, kaarnaa... Näitä materiaaleja käytettäessä sukkulaa ei voida käyttää vaan 
pujottaminen on tehtävä käsin. 
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