
Onnenkantamoinen-yhteiskirjonta

Yhteiskirjonnan toisessa osassa kirjotaan kannuksenpyörää  
kehystävä vinoneliö neljällä erilaisella pistolla.

Lähde mukaan 
yhteiskirjontaan! 
Jaa kuvia kirjonnastasi 

aihetunnisteilla 
#onnenkantamoinen ja 
#yhteiskirjonta ja liity 

mukaan Facebook-ryhmään 
Onnenkantamoinen-

yhteiskirjonta!
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Huom!
Ohjeen ensimmäinen 

osa ja kaikki tarvittavat 
materiaalit löydät 
Taidosta 1/20 sekä 
nettisivuiltamme  
www.taitolehti.fi.

OSA 2: VINONELIÖKEHYS 

Perinteisessä rekipeittokirjonnassa on tyypillis-
tä jakaa pinta keski- ja reunaosaan. Osat jaetaan 
reunakuvioinneilla ja kehysraidoilla. Yksi suosi-
tuimmista pistoista perinteisten peittojen levei-
den kehysten reunoissa on ollut aitapisto.

Perinteisissä peittokuvioissa kuvio jaetaan 
ruutuihin tai vinoruutuihin tai niiden yhdistel-
mään. Ruudutettu pinnanjako helpottaa aloit-
telijaa. Se sopii hyvin myös ryhmässä tehtävään 
kirjontaan, koska ruudut luovat yhtenäisen ko-
konaisuuden ja silloin ei haittaa, vaikka käsiala 
ruudusta toiseen vaihtelee.

Onnenkantamoisen kuvio mukailee perinteis-
tä rekipeittojen sommittelukaavaa, mutta siinä 
ei ole koko työtä kehystävää reunaa. Sen sijaan 
kehys on keskellä olevan kannuksenpyörän ym-
pärillä ja muut kuva-aiheet on sommiteltu näky-
mättömään vinoruudukkoon vinoneliön ympä-
rille.

Ohje

PISTOT

Käytä vinoneliössä ketju-, varsi-, aita- ja pykä-
pistoja.
Aloita ketju- ja varsipistoilla. Ne luovat rajat aita- 
ja pykäpistoille. Jotta kirjominen olisi helpompaa, 
voit piirtää liidulla apuviivan varsipistoja varten.

Mallityössä vinoneliön ylä- ja alaosa ovat väri-
tykseltään peilikuvat toisiinsa nähden. Katso kir-
jonnan värit seuraavalta sivulta. Voit halutessasi 
vaihtaa langan sävyä kesken kirjonnan, jolloin 
suurista pinnoista tulee elävämpiä. 

ONNENKANTAMOINEN-
YHTEISKIRJONTA

Malli ja ohje Elina Johanna Ahonen

Koko 45 x 45 cm.
Lanka Fingering-vahvuista villalankaa  
(n. 400 m/100 g).
• Mallityö on kirjottu ohuemmalla  

Pirkka-langalla (n. 400 m/100 g) sävyissä:
• Curry (222)
• Kettu (335)
• Hyasintti (203)
• Kelo (321)
• Myyrä (329)

Lähteet: Kirjottu peitto, Helinä Jaakkola,  
Kustannusosakeyhtiö Ajatus (1996)
Materiaalitiedustelut:  
Eurokangas www.eurokangas.fi,  
Taito Pirkanmaa www.taitopirkanmaa.fi

Materiaalipaketti!
Taito Pirkanmaa on 

tehnyt Onnenkantamoinen-
materiaalipaketteja! Paketteja 

myyvät esimerkiksi Taito 
Pirkanmaan ja Taito Shopin 

verkkokaupat.

Ketjupistot

Kirjo ketjupistoja vinoneliön sisäreunaan. Huom! 
Kirjo vinoneliön ylä- ja alaosa eri väreillä.

Varsipistot
Kirjo varsipistoja vinoneliön keskiosaan. Piirrä 
tarvittaessa apuviiva liidulla.
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VÄRIMALLIKUVA
Osassa 2 käytetyt värit:
● Kelo ●Kettu ●Hyasintti

Aitapistot
Täytä vinoneliön keskiosa aitapistoilla. Tee pistot 
ketju- ja varsipistojen väliin.

LÄHIKUVA
Huom. vinoneliön värien järjestys: 
Sisäreunassa ylhäällä sävy Kettu ja alaosassa 
Kelo. Ulkoreunassa ylhäällä Kelo ja alhaalla 
Kettu. Keskiosassa Hyasintti.

Pykäpistot
Kirjo pykäpistoja vinoneliön uloimpaan reunaan. 
Huom! Kirjo vinoneliön ylä- ja alaosa eri väreillä.
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