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MINIRYIJY 

 

 

 

MINIRYIJY: koko 20 x 20 cm, nukitus noin 10 x 10 cm. Pohjakangas Sinelli. Nukka 4 lankaa Wetterhoffin 

Tuukkalanka + pellavalanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIRYIJY: koko 24.5 x 24.5 cm, nukitus 15,5, x 15,5 cm. Pohjakangas Eurokangas. Nukka paperilanka ja 

paperinauha. 



 

 

 

 

 

 

Wetterhoff. HAIKU MINIRYIJY 

Haiku-miniryijy on saanut nimensä japanilaisen kolmisäkeisen runon mukaan ja ryijyjen 

värimaailman inspiraatio on Suomen luonnosta ja sen vuodenajoista. Haiku-miniryijy on pieni, 

kolmen värisävyn kartonkikehyksiin asetettava miniryijy. Se on helppo ja nopea tehdä itse.  

Värivaihtoehdot: Talvi (valko-harmaa), Kevät (sini-vihreä), Kesä (puna-violetti) ja Syksy (kelta-

oranssi). Jokainen väri saatavilla VALKOISELLA tai HARMAALLA kartonkikehyksellä.  

Koko: Kehyksen kanssa 20x20 cm, ryijyn koko 10x10 cm 

Tarvikepaketti sisältää: Tuukka ryijylangat (100% villa), ryijynpohjaverkko, neula, lasta, 

kartonkikehys ja taustapahvi sekä ohjeet valmistukseen 



 

 

 

Miniryijy valmiiseen pohjakankaaseen 

 

 

 

Miniryijyn valmistaminen kudontakehyksen avulla. Martat 

 

 



 

Miniryijy kehyksen avulla, kässäkerho PomPom 

 

 

Miniryijy. Nukan ompeleminen pohjakankaalle.  

 

 

 Ryijynukkaa paperinarusta 



 

Valoryijy fanttilangasta. Ohje Kotiliesi.fi 

 

 

 

Miniryijysarja. Taito Ylä-Savo, Iisalmi. 

 



RYIJYN VALMISTAMINEN KANGASPUISSA TAI KEHYKSESSÄ 

1. Ryijynukka katkotaan valmiiksi. Nukasta saa tasamittaista esim. kuvassa olevalla 

apuvälineellä. Pahvisuikalekin toimittaa saman asian. 

2. Nukkavärit voi lajitella valmiiksi. Yleensä yhteen nukkaan tulee useampia lankoja, 3-5 kpl on 

tavallinen määrä. Nukka voi koostua useasta värisävystä. 

 

  3. 

Nukka kiinnitetään loimilankoihin 

ryijysolmuilla solmimalla. 

 

  

4. Ryijysolmun rakenne on yksinkertainen. 

5. Ryijysolmu syntyy, kun nukkalangat viedään ensin kahden vierekkäisen loimilankaparin alta 

ja sitten... 

6. ...niiden päät pujotetaan loimilankaparien välistä ylös työn oikealle. Lopuksi kiristys 

paikoilleen.  

7. Nukkarivien väliin kudotaan pohjakangasta. 
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Ryijy paperinarusta, kuva Handmade by Mari 

 

 

Puoliryijy kangaspuissa: Gullkrona, Pargas. 

 

 

 

 

Ryijy pohjakankaana liukuestematto, 

kuva blogista Keltainen kahvipannu 

 



 

Miniryijy, tekemispaketti: Taito shop, Pirkanmaa, sisustustuotteet. 

 

Tuftaamalla valmistettu ryijy. Maija Jaatinen. 

 

 

 

 

 



   

Valoryijy paperinarusta. 

 

 

Miniryijy kehykseen. Kehykseen kiinnitetty käsinpainettu kangas lakkaamalla. Bovallius-

ammattiopisto. 



Pohjakankaista: 

Erityisesti ryijyn valmistamista varten kudotut ryijynpohjakankaat. Ne ovat kudottu niin, että 

nukkarivit voi ommella suoraan loimilankoihin. Näissä kankaissa on tavallisesti pellavaloimi ja 

villakude. Kangasta on saatavana useita eri leveyksiä. Leveys on sama kuin valmistettavan 

ryijyn leveys tai reunasta joutuu taittamaan päärmeen nurjalle. 

Ryijyn pohjakankaaksi sopii myös tukeva, harvasidoksinen kangas; esim. juuttikangas. 

Kankaasta vedetään pois yksittäisiä lankoja ompelun helpottamiseksi. Myös kanavakangas 

sopii pohjakankaaksi, siitä ei tarvitse poistaa lankoja. 

Ryijynpohjaverkko Sinelli: 15.75€, lev 50 cm, pit. 1 m 

Ryijynpohjaverkko Eurokangas: 10.95€ / m, lev 35 cm 

Ryijynpohjakangas, kangaspuissa kudottu: 

- Taito Pirkanmaa: lev. 25 cm – 120 cm, hinta 4.10 € - 21.70 € / 10 cm 

- Vuorelma lev. 55 – 130 cm. Nurjalle käännettävät hulpioreunat 

- Wetterhoff: lev. 35 – 130 cm. Hinta esim. 35 cm 77 € / 1 m. 

Nukkalangat 

Perinteisesti on käytetty tiukkakierteistä villalankaa. Nykyään ryijyjä valmistetaan monista 

materiaaleista.  

Muut tarvikkeet 

- suurisilmäinen, tylppäkärkinen kanavaneula 

- suunnitelma: mallipiirros ja nukkalankojen yhdistelmät 

- nukkalasta: nukkalasta, viivain, pahvisuikale 

- sakset 

- mittanauha 

Leena Luokomaa 2022 


