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Materiaalit
- Pohjakangas säkkikangasta 33 cm x 37 cm pala
- Viittä eri väristä lankaa yhteensä n. 150 g. Eniten lankaa kuluu yläosan   
 kaareviin kohtiin ja ”pallokohtiin” n. 50g. Muita lankoja kuluu n. 25g / väri.
- Kangasta tankokujaan 33 cm x 14 cm pala
- Koristenauhaa 33 cm
- Joulukuusen koristenauhaa tai muuta nättiä nauhaa n. 130 cm
- Helmiä
- Lankaa helmien ja koristenauhan kiinnittämiseen
- Ripustustanko esim. puista pyörölistaa 40 cm

Tarvikkeet
- Kvintetto-ryijyn mallipiirustus
- Kaksi nukituslastaa, leveys  2,2 cm ja 3,3 cm
- Tylppiä parsinneuloja
- Sakset
- Mittanauha
- Nuppineuloja
- Paksu tussi

1. Huolittele tarvittaessa säkkikankaan reunat ja piirrä ryijymalli tussilla suoraan 
kankaalle. Suojaa pöytä. Aloita piirtäminen vetämällä vaakasuora apuviiva n. 1 
cm:n päähän yläreunasta. Merkkaa yläreunan keskikohta. Tee ryijyn sivureunoihin 
merkit 11 cm:n päähän apuviivasta alaspäin. Piirrä tussilla kaarimuodot yhdistämällä 
reunoissa olevat merkit ryijyn keskikohtaan. Etene ryijymallin piirtämisessä ylhäältä 
alaspäin. Merkitse mallipiirustukseen suunnitelmasi ryijyn väreistä.

(Vaihe 1.)



2. Valmista lankakujat vetämällä vaakasuorilta riveiltä joka kuudes kudelanka pois. 
Käytä apuna tylppää parsinneulaa. Aloita lankakujien tekeminen n. 1,5 cm:n päästä 
alareunasta. Tee viimeinen lankakuja yläreunaan piirretyn apuviivan alapuolelle.

3. Kiinnitä tankokujana toimiva kangaspala nuppineuloilla pohjakankaan molemmin 
puolin apuviivan yläpuolelle. Ompele kangas pohjakankaaseen käsin tai koneella.

4. Kiinnitä kankaan reunaan vielä koristenauha, jolloin apuviiva ja tankokujan 
ompeleet jäävät piiloon. 

5. Ryijyyn ommellaan ensin kolme ”pallokohtaa”. Ompele lankaa pystysuoraan 
kudelankojen väleihin pallokohdan muotoja seuraten. Käytä kaksinkertaista lankaa, 
mikäli käyttämäsi lanka on ohutta. Päättele langanpäät nurjalle puolelle.

(Vaihe 2.)

(Vaihe 5.)



6. Aloita ryijysolmujen ompelu vasemmasta alareunasta ja etene oikealle. Hyvä 
muistisääntö solmimiseen on, että neulan kärki osoittaa aina vasemmalle. 
Käytä tarvittaessa kaksin- tai kolminkertaista lankaa.
Pujota langat ensin kahden vasemmanpuoleisen loimilangan alta, vedä lanka 
yläpuolelta neljän loimilangan yli ja kahden seuraavan loimilangan alta. Kiepauta 
lanka ensin nukituslastan päältä ja sen jälkeen alta, ja vie neula taas kahden 
seuraavan loimilangan ali. 

Kun nukituslasta on lähes täynnä solmuja, leikkaa saksilla vasemmasta reunasta 
lenkkejä auki ja siirrä nukituslastaa oikealle. Käytä yläreunan kaareviin kuvioihin asti 
kapeampaa nukituslastaa. 

(Vaihe 6.)

(Vaihe 6.)



7. Käytä yläosan kaarevien kuvioiden kohdalla leveämpää nukituslastaa, näin saat 
ryijyysi hieman syvyyttä. Aloita solmiminen vasta toiselta riviltä. Muista vaihtaa 
ohuempaan lastaan keskellä olevan kuvion kohdalla.

8. Ompele ohuella langalla yläreunan kaarevien kuvioiden reunoille ryijysi väreihin 
sopivaa joulukuusen tms. koristenauhaa. Nauha on helppo kiinnittää ryijyn nurjalta 
puolelta.

9. Lisää nauhasta U:n muotoiset ”rimpsut” ryijyn alareunaan. Materiaalina voit 
käyttää kimaltavaa joulukuusen nauhaa. Ompele rimpsujen väleihin vielä lankaan 
pujotettuja helmiä.

Nyt voit ripustaa Kvintetto-ryijyn seinälle soimaan ripustustangon ja naulojen avulla. 
Pörröisiä hetkiä!

(Vaihe 8.)

(Vaihe 9.)


