
Onnenkantamoinen-yhteiskirjonta

Yhteiskirjonnan neljännessä osassa kirjotaan vinoneliön yläosaan kiinnittyvät 
sydämenmuotoiset kukat 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 kolme ensimmäistä  

osaa ja kaikki tarvittavat  
materiaalit löydät Taidoista 

1/20, 2/20 ja 3/20 sekä 
nettisivuiltamme  
www.taitolehti.fi.

OSA 4: YLÄOSAN SYDÄNKUKAT

Onnenkantamoisessa on suippoja lehtikuvioita 
vinoneliön ylä- ja alaosassa. Tässä neljännessä 
osassa kirjomme kuvion yläosan kasvit, joissa on 
sydämen muotoiset kukat.

Ohje

PISTOT

Käytä yläosan kasveissa ketju-, ristikko-, aita- ja 
varsipistoja.

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)

Materiaalipaketti!
Taito Pirkanmaa on 

tehnyt Onnenkantamoinen-
materiaalipaketteja! Paketteja 

myyvät esimerkiksi Taito 
Pirkanmaan ja Taito Shopin 

verkkokaupat.

Lähteet: 
Kirjottu peitto, Helinä Jaakkola,  
Kustannusosakeyhtiö Ajatus (1996) 
Perinteinen peittokirjonta, Irma Grönlund ja Marja 
Leena Lehto, Otava (1985).
Materiaalitiedustelut:  
Eurokangas www.eurokangas.fi,  
Taito Pirkanmaa www.taitopirkanmaa.fi

Aloita kirjomalla kasvin varsi ketjupistoilla ja jat-
ka sydämen ympäri. Täytä sydämenmuotoinen 
kukka ristikkopohjalla ja kiinnitä ristikkopohja 
kankaaseen ristipistoilla. Kukan yläosaan tulee 
ketjupistoja ja tiivis ristikkopohja. Lehdet kirjo-
taan aitapistoilla ja viimeistellään varsipistoilla.
Mallityössä on käytetty kolmea väriä. Katso kir-
jonnan värit sivulta 3. ●
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VÄRIMALLIKUVA
Osassa 4 käytetyt värit:
●Hyasintti ●Kettu ●Curry

Aitapisto
Kirjo aitapistoilla kasvin lehdet. 

Varsipistot
Kirjo varsipistoja lehtien yläpinnoille.

Ristikkopohja
Ristikkopohjalla voi täyttää isoja väripintoja. Aloita 
kirjomalla tasaisin välein pitkiä laakapistoja. Toiseen 
suuntaan laakapistot pujotetaan neulalla joka toisen 
langan ali ja toisen yli. Seuraava lanka pujotetaan 
päinvastoin. Ristikkopohja on kiinni vain alueen 
reunoilta. 
Kirjo kukan kärkeen ristikkopistoilla tiivis pinta niin, 
että taustan väri ei näy läpi.

Ketjupisto
Kirjo ketjupistoilla kukan varsi ja sydämen ulkoreunat 
sekä sydämen ja kärjen välissä oleva alue.

Kirjo sydämeen väljempi ristikko siten, että ristipistot 
mahtuvat väleihin. Voit täyttää koko sydämen tai 
jättää puolikkaat pistot kaaren yläosiin. Kiinnitä 
ristikko huopaan ristipistoilla.
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