
Salainen puutarha -tyynynpäällinen

Tiia Eronen suunnitteli Taidolle kirjontamallin, jota kirjoimme 
yhdessä lukijoiden kanssa koko vuoden 2018 ajan. Salainen puutarha 

-tyynynpäällisen ohje julkaistiin kuudessa osassa ja yhteiskirjonta keräsi 
suuren suosion kässäkansan keskuudessa. 

Nyt ohjeen palat on koottu yhteen helpottamaan tulevien kirjojien 
hommaa. Tyynyn tekoon ei tarvita aiempaa kirjontakokemusta – jokainen 

pisto opetellaan yhdessä.

Jaa kirjontasi  
aihetunnisteella

#kirjottupuutarha
#yhteiskirjonta
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OHJE

Tyynyn pohjakankaaksi kannattaa valita tiheä 
puuvilla- tai pellavakangas. Kirjonta tehdään 
muliinilangoilla. Muliinilangat koostuvat kuudes-
ta säikeestä, tässä työssä käytetään pääsääntöi-
sesti kolmea säiettä. Ohjeessa on käytetty vain 
kahta väriä, mustaa ja keltaista, mutta rohkea 
kirjoja valitsee työhönsä kaikki sateenkaaren 
värit.

Kirjontakuvio koko on 36 x 36 cm, joten se sopii 
40 x 40 cm sisustustyynyyn. Mallissa on vasta 
ääriviivat ja kuviot täyttyvät pistoilla, viivoilla ja 
erilasilla pinnoilla. 

Kirjontatyö aloitetaan kuvion siirtämisellä. Tu-
losta kirjontakuvio suhteessa 1:1 neljälle A4-ko-
koiselle paperille ja yhdistä kuvio punaista kat-
koviivaa pitkin tai kopioi se vapaalla kädellä.

Kuvion siirtoon kankaalle on monenlaisia työvä-
lineitä: yksi helppokäyttöisimmistä on jäljen-
nyspaperi. Laita kangas sileälle alustalle. Aseta 
kankaan päälle jäljennyspaperi ja päällimmäisek-
si paperilla oleva kirjontakuvio. Jäljennä piir-
tämällä kuvion viivoja pitkin. Jäljennetty kuvio 
peittyy kirjontalangoilla ja lähtee pesussa pois. 
Voit jäljentää kaikki kuviot heti tai yhden kuvion 
kerrallaan.

Ensimmäisenä kirjomme oikean yläkul-
man auringonkukan keltaisilla ketju-

pistoilla. Aloita kirjominen auringon 
reunasta ja täytä pinta ketjupistoilla 
spiraalin omaisesti. Pistele lopuksi 
auringonsäteet. Aloita säteet aurin-
gon reunasta, etene ulospäin ja palaa 

takaisin keskelle.

KETJUPISTO

Tuo lanka esiin kohdassa 1. Pistä neula kankaa-
seen samassa kohdassa ja nosta esiin kohdassa 
2. Kierrä lanka neulan kärjen alta ja vedä neula 
kankaasta.

Pistä neula kankaaseen kohdasta 1 ja nosta esiin 
kohdassa 2. Kierrä lanka neulan kärjen alta ja ve-
dä neula kankaasta.

Toista ketjupistoja. Lopeta viimeinen pisto lyhy-
ellä silmun ylittävällä pistolla.

SALAINEN PUUTARHA 
-TYYNYNPÄÄLLINEN

Ohje ja malli Tiia Eronen 
●○○

Tarvikkeet

• Pellava tai puuvillakangasta  
n. 45 x 90 cm.

• Silmäneula.

• Jäljennyspaperia, esim. Clover Chacopy 
(www.ullakka.fi).

• Kirjontakehys.

• 7 tokkaa keltaista DMC-muliinilankaa, 
väri no: 783.

• 8 tokkaa mustaa DMC-muliinilankaa,  
väri no: 310.

Pienoiskaavio

1:1 kokoinen tulostettava kuvio sivuilla 11–14. Jokaisen 
vaiheen kohdalla kuvioon on merkattu punaisella 
kirjottava kuvio.
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Jatka kirjomalla oikean alakulman pyöreä kukka 
mustalla muliinilangalla. Toisessa osassa jatke-
taan ketjupistoilla sekä opetellaan varsipisto, 
ranskalainen solmupisto sekä timanttipisto.

KETJUPISTO

Kukan lehdet täytetään ketjupistoilla. Näin ku-
vioon saadaan tasapainoa ohuiden linjojen ja täy-
sin pintojen välillä.

Aloita kirjonta lehtien ääriviivoista ja täytä muo-
to spiraalin omaisesti lehden ulkoreunasta sisä-
osaa kohti. Myös kukan terälehtien ulkoreunat ja 
päälinjat, eli kaikki luonnoksessa olevat piirretyt 
viivat, kirjotaan ketjupistoilla.

VARSIPISTOT KUKAN KAAREVIIN LINJOIHIN

Kukan terälehtien välilinjat kirjotaan varsipis-
toilla. Ne taipuvat kauniisti ja sopivat siksi hyvin 
ääriviivoihin ja ohuisiin linjoihin. Varsipistot kir-
jotaan aina vasemmalta oikealle.

Käytä varsipistoissa muliinilangan kolmea säiet-
tä. Voit kirjoa linjat joko vapaalla kädellä tai hah-
motella ne piirtäen kankaalle.

Tuo lanka esiin kohdassa 1. Pistä neula kankaa-
seen kohdassa 2 ja tuo esiin kohdassa 3 eli koh-
tien 1 ja 2 puolivälissä.

Jatka pistoja siten, että edellisen piston kohta 
3 on seuraavan piston kohta 1. Sopiva välimat-
ka kohdan 1 ja 2 välissä on noin 4 mm riippuen 
kuitenkin käsialasta. Näin linjasta tulee kauniin 
punosmainen.

TIMANTTIPISTOT KUKAN VARTEEN

Timanttipistot ovat ristipistojen koristeellisia su-
kulaisia. Niissä on ristipistoa useampia sakaroita 
ja siksi ne peittävät hyvin pintaa. Käytä timantti-
pistoihin muliinilangan kolmea säiettä.

Tuo neula esiin kohdassa 1 ja jatka pistojen teke-
mistä kuvien numeroinnin mukaisesti.
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Vie lanka takaisin kankaaseen lähelle kohtaa 1. 
Pidä langasta kiinni ja päästä se liukumaan vähi-
tellen nurjalle puolelle.

Seuraavaksi jatketaan pyöreän kukan viereisen 
korkean kukan kirjontaa. Kirjonta jatkuu ketju- ja 
varsipistoilla sekä ranskalaisilla solmupistoilla, 
mutta uutena tulevat satiinipisto ja tikkipisto, 
joka on oikeastaan varsipiston nurja puoli. Satii-
nipistoilla voi tehdä muhkeita ja sileitä pintoja. 
Tikkipistoilla saa aikaan hyvin kapeita viivoja.

KUKINTO

Kirjo ketjupistoilla puolet kukinnon 
pienistä ympyröistä keltaisen lan-
gan kolmella säikeellä. Kirjo ympy-
röihin aina kaksi ketjupistoympyrää 
sisäkkäin. 

Pistele keskelle ympyrää mustalla lan-
galla vapaasti tähtikuvio. Aloita tuomalla neula 
ylös ympyrän keskeltä ja vie neula kohti reunaa. 
Nosta neula keskikohdasta ylös ja toista pistoja 
suurin piirtein tasavälein noin kuusi kertaa.

Kirjo loput ympyrät keltaisella langalla ranska-
laisia solmupistoja käyttäen. Käytä muliinilangan 
kuutta säiettä. Jos haluat peittää kuvion merkin-
täviivan, voit pistellä solmupistot aivan vieri-
viereen.

Tee myös näiden ympyröiden sisälle mustalla 
langalla tähtikuvio, mutta tee pistoista hieman 
pidempiä ja sakaroita noin 8–10 kappaletta.

Aloita pistojen teko kukan varren alareunasta 
ja tee noin 11–13 timanttipistoa. Jos tila näyttää 
tyhjältä, voit tehdä pistoja enemmän. Timantti-
piston koko on noin 6 mm x 6 mm.

RANSKALAINEN SOLMUPISTO  
KUKAN KESKIKOHTAAN

Ranskalaisilla solmupistoilla voit tehdä kauniita 
pieniä solmuja, jotka sopivat kukkien keskikohdak-
si. Niillä voi tehdä myös linjoja ja peittäviä pintoja.

Käytä solmupistossa muliinilangan kaikkia kuut-
ta säiettä. Jos haluat isommat solmut, kierrä lan-
ka kolmesti neulan ympäri.

Tuo lanka esiin kohdassa 1 ja kierrä lanka neulan 
ympärille kaksi kertaa.  
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TIKKIPISTO

Tuo lanka esiin kohdassa 1. Pistä neula kankaa-
seen kohdassa 2 ja tuo esiin kohdassa 3.

Jatka pistoja siten, että edellisen piston kohta 1 
on seuraavan piston kohta 2.

SATIINIPISTO

Rajaa haluttu muoto ensin tikkipistoilla. Käytä 
tikkipistoissa muliinilangan kolmea säiettä. Täy-
tä kuvio kuusisäikeisellä muliinilangalla siten, 
että ääriviivapistot peittyvät juuri ja juuri.

VARSI

Kukan varren ulkolinja ja yläosa kirjotaan varsi-
pistoilla. Käytä mustan langan kolmea säiettä. 
Kirjo varteen epätasaisin välein vaakaviivoja ja 
oksiin pystyviivoja tikkipistoilla muliinilangan 
kolmella säikeellä.

VARREN PYÖREÄT KUKAT

Kirjo isomman ympyrän ulkoreunat ketjupistoilla. 
Kirjo noin 5 mm:n päähän ympyrän sisäpuolelle 
toinen ympyrä ketjupistoilla. Pistele ympyröiden 
välille viivoja. Tuo lanka ulomman ympyrän reu-
nasta ylös ja vie sisemmän ympyrän vierestä alas.

Kirjo isomman ympyrän ulkoreunoille piparkak-
kureunus ketjupistoilla. Kirjo ympyrän sisään 
seitsemän pientä palloa satiinipistoilla. Kirjo ym-
pyrän keskelle keltaisen muliinilangan kuudella 
säikeellä ranskalaisia solmupistoja.

Tee pienemmän ympyrän ympyrät kuten isossa 
ympyrässä. Tee kukan sisään yhdeksänsakarai-
nen tähti.
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PISARA 1: RISTIPISTOT

Täytä pisara vapaasti pienillä ristipistoilla. Anna 
pistojen suunnan vaihdella vapaasti: osa voi olla 
suoria, osa vinoja.

PISARA 2: RUUDUKKO 

Tee ensin pitkät pistot pisaran yläreunasta alareu-
naan. Tuo lanka ylös kohdassa 1, vie kankaaseen 
kohdassa 2 ja tuo taas ylös kohdassa 3. Jatka näin, 
kunnes pisara on täytetty kokonaan pystyviivoilla. 

Tee vaakasuorat pistot vastaavasti.

Sido ristikko pienillä pistoilla. Tuo lanka 
esiin kohdassa 4 ja vie alas kohdassa 
5. Aloita pistot vasemmasta yläkul-
masta ja etene vaakarivi kerrallaan 
ruudukon alakulmaan.

Jokainen puutarha tarvitsee auringonpaisteen 
ohella vettä, joten on aika kirjoa sadepilvi pisa-
roineen pitämään puutarhan vehreänä. Työ jat-
kuu ketju- ja varsipistoilla ja opettelemme uute-
na muutaman pintaa täyttävän ruudukkokuvion.

SADEPILVI

Sadepilvi kirjotaan ketjupistoilla muliinilangan 
kolmella säikeellä. Kirjo ensin kuvion ääriviivat 
ketjupistoilla. Täytä sen jälkeen jokaisen kaaren 
alaosa ketjupistoilla. Kirjo ensin kaaren muoto, 
jonka jälkeen pinnan täyttäminen on helppoa.

PISARAT

Pisaroiden ääriviivat kirjotaan varsipistoilla. 
Sadepisaroiden täyttäminen kannattaa tehdä 
kirjontakehystä apuna käyttäen. Käytä kaikissa 
pistoissa muliinilangan kolmea säiettä.

B)

Vinkki! 
Pisto saa lisää 

luonnetta, jos käytät 
eriväristä lankaa 
sidospistoissa!
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lä. Kirjo ensin ääriviivat ja täytä sen jälkeen leh-
det ulkoreunoista sisäänpäin ketjupistoilla.

Lehtien välissä olevat mustat ympyrät kirjotaan 
ketjupistoilla muliinilangan kolmella säikeellä. 
Piirrä toinen ympyrä ääriviivojen sisään siten, et-
tä pienemmän ympyrän halkaisija on noin 1 cm. 
Ketjupistot kirjotaan ulommalle ympyrälle ja sä-
teet ulottuvat sisemmälle ympyrälle.

Tuo lanka esiin ulomman ympyrän kohdassa 1. 
Pistä neula kankaaseen samassa kohdassa ja 
nosta esiin kohdassa 2. Kierrä lanka neulan kär-
jen alta ja vedä neula kankaasta.

Pistä neula kankaaseen sisemmän ympyrän kehäl-
lä kohdassa 3 ja tuo se takaisin ylös kohdassa 2.

Toista ketjupistoja ja vie jokaisen ketjupiston jäl-
keen neula kankaaseen sisemmän ympyrän kehällä.

Tee vielä ympyröiden keskelle keltaiset risti-
pistot tai timanttipistot eli monisakaraiset risti-
pistot.

PISARA 3: VERKKO 

Tee ensin vaakarivi kerrallaan pieniä pystysuoria 
pistoja keltaisella langalla. Tee seuraavan vaaka-
rivin pistot pystysuunnassa edellisen rivin pis-
tojen väliin. Sopiva välimatka pistojen välillä on 
noin 5–7 mm. Täytä näin koko pisara.

Pujottele sen jälkeen mustalla langalla pienten 
pistojen ali vuorotellen ylemmässä ja alemmassa 
rivissä, jolloin verkkokuvio alkaa muodostua. Älä 
vie lankaa kankaan läpi, vaan pujota se ainoas-
taan pistojen alta.

On aika kirjoa Salaisen puutarhan viimeiset 
kasvit. Alareunan suuret keltaiset lehdet tuovat 
vastapainon yläreunan auringolle. Graafinen 
kuviointi jatkuu pyöreässä mustassa kukassa, 
mutta kuviot voi jälleen toteuttaa itselle rakkail-
la väreillä, jotka saavat oman Salaisen puutarhan 

kukkimaan. Nyt opimme tekemään pykäpisto-
ympyrän ja ketjupistoympyrän.

KELTAISET LEHDET

Keltaiset lehdet kirjotaan ketjupis-
toilla muliinilangan kolmella säikeel-
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Viimeisenä puutarhaan lisätään suloinen lin-
nunlaulu. Kirjonnan viimeisessä osassa opimme 
kirjomaan vinoruudukon ja ruusu- ja tähtikuvion 
tuttuja ketju- ja varsipistoja käyttäen.

ÄÄRIVIIVAT

Kirjo linnun ääriviivat varsipistoilla muliinilangan 
kolmella säikeellä. Piirrä linnun rintaan puoliympy-
rä ja kirjo myös sen reuna varsipistoilla.

VINORUUDUKKO

Aseta kirjontakehys linnun ympärille vinoruudu-
kon kirjomista varten.

Tee linnun rintaan keltaisen muliinilangan kol-
mella säikeellä pitkä pisto vasemmasta yläkul-
masta oikeaan alakulmaan noin 45 asteen kul-
massa. Tuo lanka uudelleen esiin aivan edellisen 
piston vierestä ja vie takaisin yläkulmaan ensim-
mäisen piston viereen.

Pistele vastaavat kaksinkertaiset vinot linjat 
koko linnun rinnan alueelle noin 8 mm:n välein. 
Linja on helpompi pitää 45 asteessa, jos linjojen 
teon aloittaa täytettävän alueen keskeltä.

Tee vastaavat vinot lin-
jat oikeasta yläkulmas-
ta vasempaan alakul-
maan.

MUSTA PYÖREÄ KUKKA

Aloita kirjomalla suuren ympyrän reunat varsi-
pistoilla muliinilangan kolmella säikeellä. Kirjo 
sen jälkeen ulomman ja sisemmän ympyrän vä-
liin jäävä osuus katkoviivan tavoin satiinipistoilla 
muliinilangan kaikilla kuudella säikeellä. Satii-
nipistoissa kuvio täytetään aivan vierekkäisillä 
suorilla pistoilla.

Kirjo sen jälkeen keskustan pienet ympyrät py-
käpistoin.

Tuo neula esiin pikkuympyrän ulkokehällä koh-
dassa 1. Vie neula kankaaseen ympyrän keskellä 
kohdassa 2. Nosta neula esiin ympyrän ulkoke-
hällä muutaman millin päästä aloituksesta, koh-
dassa 3. Kierrä lanka neulan kärjen takaa.

Toista pykäpistoja ympyrän muotoisesti. Neula 
viedään kankaaseen aina samaan pisteeseen ym-
pyrän keskelle.

Lopuksi pistele tikkipistoilla muliinilangan kol-
mella säikeellä viivat pikkuympyröiden välistä 
kohti isoa ympyrää.
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PIKKURUUSU

Täytä linnun vartalo pienillä ruusuilla.

Kirjo ruusun varsi varsipistoilla muliinilangan kol-
mella säikeellä. Yhteen varteen tulee 3–5 pistoa. 

Kukan varsi kirjotaan täytetyllä ketjupistolla. Tuo 
neula esiin kohdassa 1.

Tee tavallinen ketjupisto. Vie neula takaisin kan-
kaaseen heti piston päädyssä kohdassa 2. Tuo 
neula uudelleen esiin ketjupiston aloituskohdas-
sa ja vie takaisin kankaaseen kohdassa 2.

Tee lehti myös varren toiselle puolelle.

Tee lopuksi ruusu yhdellä ranskalaisella solmu-
pistolla muliinilangan kuudella säikeellä.

Sido pitkät pistot kiinni mustan muliinilangan 
kuudella säikeellä.

Tuo lanka esiin kohdassa 1 ja vie takaisin kankaa-
seen keskellä keltaisten lankojen risteyskohtaa, 
kohdassa 2. Tuo lanka esiin hieman risteyskoh-
dan vasemmalla puolen ja vie takaisin kankaa-
seen risteyskohdan keskellä. Tuo lanka esiin 
risteyskohdan alapuolella ja vie jälleen takaisin 
kankaaseen kohdassa 2. Lopuksi tuo lanka esiin 
keltaisten lankojen oikealla puolen ja vie takaisin 
kankaaseen keskellä.

Sido jokainen risteyskohta samoin.
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LINNUN SILMÄ

Linnun silmä muodostuu kuudesta ketjusilmu-
kasta, joihin on käytetty muliinilangan kolme 
säiettä. 

Tuo lanka esiin kohdasta 1, tee ketjupisto ja vie 
neula takaisin kankaaseen heti piston päädyssä.

Tuo lanka esiin samassa kohdassa kuin ensim-
mäistä ketjupistoa tehdessä ja tee toinen ketju-
pisto ensimmäistä ketjupistoa vastapäätä. Täytä 
tyhjät välit vielä ketjupistoilla siten, että silmään 
tulee yhteensä kuusi ketjupistoa.

Salainen puutarha on nyt valmis! Silitä kirjonta-
työ varovasti nurjalta puolelta ja ompele sivu-
saumat tyynynpäälliseksi. ●
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Kuvion koko on 36 x 36 cm. Tulosta piirros 
neljälle A4-sivulle ja yhdistä punaista katkoviivaa 
pitkin. Pikkukuvassa oleva harmaa neliö kertoo,  
mistä osasta milläkin sivulla on kyse.
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