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Kukanpaikka – Paikankukka
Osa 1. Kehrä

Kukanpaikan voi kirjoa farkkutakkiin tai muuhun vaatteeseen.  
Se on erinomainen tapa uudistaa vanha vaate tai korjata tai  

peittää pinttynyt tahra tai pieni reikä. 
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Kukanpaikan voi kirjoa farkkutakkiin tai muu-
hun vaatteeseen. Se on erinomainen tapa 
uudistaa vanha vaate tai korjata tai peittää 
pinttynyt tahra tai pieni reikä. Kun teet samaan 
aikaan korjauksen, vahvista korjattava paikka 
alapuolelta toisella kankaalla tai liimakankaalla 
ennen kirjomista, ettei kankaaseen jää reikää. 
Kuvio sopii myös kassiin, tyynyyn tai liinaan ja 
sen voi halutessaan kirjoa myös ihan vain kan-
kaanpalalle, josta sitten lopulta syntyy jotakin 
– vain mielikuvitus on Kukanpaikassa rajana.
Varaa kirjontaan reilu 20 x 20 cm:n alue. Saat 
koko alueen mahtumaan suureen kirjontake-
hykseen. Jos käytössäsi on pienempi kehys, voit 
siirtää sitä tarpeen tullen. Ilmankin kirjontake-
hystä pärjää, mutta se helpottaa kirjomista.

Ohje 

Merkitse 20 x 20 cm alue 
vaatteeseen tai kankaalle,  
johon kirjot Kukanpaikan. 
Merkitse keskikohta ja piirrä 
sen ympärille liidulla tai muulla 
merkkauskynällä ympyrä, halkaisi-
ja noin 5 cm. Voit käyttää apuna esim. 
juomalasia. 
Piirrä ympyrään vielä kolme pienempää ympyrää. 
Kuvioon kirjotaan yhteensä neljä aitapistoympyrää.  
Kiinnitä kangas kirjontakehykseen (ilmankin pär-
jää) ja kirjo aitapistot. Pistot saavat mennä pääl-
lekkäin varsinkin pienimmässä ympyrässä.  
Päättele langat aloittaen ja lopettaen solmuun 
tai päättele aloitus ja lopetus pistojen alle nurjal-
la puolella. 

YMPYRÖIDEN KIRJOMINEN

Kirjo leijonankeltaisella (3821) kolmella muliini-
langan säikeellä neljä aitapistoympyrää aloittaen 
ulommaisesta ympyrästä. 
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TARVIKKEET
• Tiivis kangas tai vaate.
• Kirjontakehys.
• Merkkausliitu tai haihtuva merkkauskynä 

kuvion piirtämiseen.
• Mittanauha tai viivoitin.
• Terävä silmäneula.
• Sakset.
• Muliinilankoja, Kukanpaikassa käytetään 

langan eri säiemääriä. Voi käyttää 
halutessasi myös helmilankaa, mutta 
silloin lanka on saman vahvuista.
• Mallityössä käytettävien DMC-

muliinilankojen värinumerot:
• auringonkeltainen (742)
• leijonankeltainen (3821)
• oranssi (720)
• roosa (961)
• punainen (304)
• vaaleansininen (3755)
• kirkas sininen (996)
• veden sinivihreä (597)
• petrooli (3848)
• metsänvihreä (987)
• keväänvihreä (581)
• vaalea vihreä (3348)

Hei!
Voit valita työhön 

värit myös oman mielesi 
mukaan tai käyttää jo 

kotijemmastasi löytyviä 
kirjontalankoja!
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Kirjo auringonkeltaisella (742) yhdellä säikeellä 
aitapistoja edellisten kerrosten välikohtiin, yh-
teensä kolme riviä.

Kirjo roosalla (961) yhdellä säikeellä aitapistoja 
ulkoreunan keltaisen päälle yksi kierros. 
Kirjo oranssilla (720) yhdellä säikeellä aitapisto-
kerros kolmannen keltaisen kerroksen päällä.
 

Kun ympyrä on valmis, kirjo roosalla (961) viidel-
lä säikeellä tikkipistoja ympyrän ympäri.  

Pujottele lopuksi edellisten tikkipistojen alta 
vuorotellen puolelta toiselle oranssin (720) vii-
dellä säikeellä.  

Varo, ettei lanka mene tikkipistojen säikeiden 
väliin, halutessasi voit tehdä pujottelun neulan 
peräpää edellä. Älä kiristä liikaa, mutta älä jätä 
lankaa myöskään liian löysälle. ●


