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MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 

6100 
KÄTKÖ-köynnöskori 
 
Malli: Taito Pirkanmaa Oy 
 
Koko: Korkeus 11 cm, pohjan halkaisija 12 cm ja yläreunan halkaisija 17 cm. 
 
Tarvikkeet: Taito Pirkanmaa Oy:n  

- Köynnösnarua (kieppi = 5 m) oranssia (030) 2 kieppiä  
- Paperiinia (kieppi = 15 m), oranssia (030) 2 kieppiä, tummaa oranssia (130), viininpunaista (019) ja tummaa 

viininpunaista (119) kutakin 1 kieppi 
 
Työohje: Sido köynnösnarun alkupäähän 5 kpl n. 1m:n 
mittaisia paperiinipätkiä (väri 030) keskikohdastaan, niin että 
saat 10 kpl n. 50 cm:n pätkää. Kierrä köynnösnarun päätä 
spiraalimaisesti rullalle ja sido paperiinipätkät yksi kerrallaan 
kylkiluusolmuilla (kuva 1) köynnösnarun ympäri. Tee kullakin 
paperiinipätkällä aina kaksi solmua peräkkäin kiertäen samalla 
köynnösnarua rullalle (kuva 2). Koeta saada korin pohjan alku 
mahdollisimman tiiviiksi. Aloita uusi kerros aina kunkin paperiinipätkän 
mukaisesti niin, että ne lähtevät säteittäin keskeltä kulhon pohjaa. Lisää 
paperiinipätkiä tarpeen mukaan niin, että solmurivit säilyvät tasaisina. 
Huomioi uusien pätkien pituudessa jo kasvanut pohjan koko. 
Pohjaympyrän ollessa halkaisijaltaan n. 12 cm aloita reunan nostaminen 
sijoittamalla uusi kerros köynnösnarua aluksi hieman edellisen kerroksen 
päälle ja suorista reunaa pikkuhiljaa asettamalla uusi kerros kokonaan 
edellisen päälle (kuva 3). Jatka aloitusvärillä kunnes kulhon korkeus on 
n. 4 cm (eli kahden paperiinikiepin verran) ja vaihda väri (130). 
Värinvaihto: Tee vaihtokerros siten, että solmit kaksi kylkiluusolmua 
edellisellä värillä ja ota uusi väri mukaan kiepauttamalla köynnösnarun 
ympäri kaksi uutta pätkää, pituus n. 1 m. Päätä samalla edelliseltä 
kerrokselta joka toinen paperiinipätkä pois kuljettamalla niitä muutaman 
cm:n matka köynnösnarun rinnalla niin, että ne sitoutuvat uusien 
kylkiluusolmujen alle. Värinvaihdosta syntyy yksi hammasrivi 
kuviokerros. Jatka seuraava kerros kokonaan värillä (130) ja päätä 
samalla loput edellisestä väristä pois. Jatka uudella värillä kaksi kerrosta 
ja tee uusi hammasrivikerros vaihtaessasi seuraavan värin (019). Vaihda 
väri samalla tavalla vielä kahden kerroksen jälkeen uuteen väriin (119). 
Päätä työ kolmannella kerroksella kuljettaen edellisen solmintalangan 
pää köynnösnarun mukana n. 4 cm:n matka seuraavien 
solmujen alla. Kerroksen lähetessä loppuaan ohenna 
köynnösnarun säikeistä puolet pois ja kieputa vielä 
paperiinilankoja hieman edellisen kerroksen ympäri. Pujota 
lopuksi viimeisten paperiinilankojen päät ryijyneulalla kerrosten 
sisään. Jatka köynnösnaru leikkaamalla molemmista päistä noin 
7 cm:n matkalta kaksi säiettä pois ja kierrä jäljelle jääneet säikeet 
toisiinsa niin, että köynnösnarun paksuus säilyy ennallaan. 
 
Viimeistely: Huolittele kulho leikkaamalla ylimääräiset narun 
päät varovasti pois. Muotoile kulhoa tarvittaessa. Kostuta 
suihkepullolla ennen muotoilua.   

 
  

   


