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Verkko ja kala (ts+tn) 

Verkon kutominen on ikivanha 
taito. Aluksi verkkoja kudottiin 
kalaverkoiksi, kasseiksi ja 
riippumatoiksi. Myöhemmin 
keskiajalla Euroopassa ruvettiin 
kutomaan ohuemmalla langalla 
pienisilmäisempää verkkoa ja 
tekemään niitä pitseiksi. Niistä 
tuli hyvin suosittuja mm. 
verhoina, liinoina, 
kirkkotekstiileinä ja naisten 
kansallispukujen somisteena. 
 
 
Kymijokilaakson pitäjistä 
verkkopitsejä on eniten saatu 
talteen Kymistä. Myös Anjalasta, 
Ruotsinpyhtäältä, Iitistä, 
Suursaaresta ja Vehkalahdelta on 
pitsejä taltioitu. Kymijokivarressa 
verkkopitsien valmistustaito 
kehittyi erityisen hienoksi. Naisen 
kansallispuvun päähineessä eli 
tanussa käytettyjen verkkopitsien 
sanotaan olevan ainutlaatuisia 
koko maailmassa. Kaikkein 
suuritöisimpiä pitsejä on 
valmistettu Kymin Pernoossa, 
Anjalan Ahviossa ja 
Ruotsinpyhtään Vastilassa. Myös 
Vehkalahdella valmistettiin 
jonkun verran samantapaisia 
suuritöisiä verkkopitsejä kuin 
Kymijoen varrella. 
 
Kuvissa näkyy tuohesta 
valmistettuja esineitä. Pienin, 
sikarin näköinen on tuohinen 
verkon koho. ”Käsilaukun” 
näköinen ja pyöreä ovat verkkojen 
painoja. ”Suksisomman” 
näköinen on lohiverkon paino. 
Painot on valmistettu siten, että 
kivi on ympäröity 
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tuohikudoksella. Lisäksi kuvassa 
on vanhoja, käytössä olleita 
puikkareita, joihin kalastajat ovat 
keränneet verkkoja yläpaulasta. 

Verkon kudontaa 
 

 
 

Video modeemiyhteyttä 

varten 

TARVIKKEET JA ESIVALMISTELU 

• lautaa (tervaleppää tai oksatonta mäntyä) 
• verkon kutomiseen tarvittavaa lankaa esim. 

pellavalankaa, kalastajan lankaa, puuvillalankaa 

 

OHJE 
 
KALA 

1. Suunnittele kalasi paperille ja piirrä se sitten 
puupalalle. Kannattaa tutustua erilaisiin kalalajeihin 

ja pohtia, minkälainen kala sopii juuri sinun 
verkkoosi. 
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2. Veistä kalasi puukolla varovasti. MUISTA 
turvallisuus ensin! 

3. Muitakin työkaluja saa käyttää. Porat viilat yms. 

voivat hyvinkin auttaa sinua pääsemään itsellesi 
mieluisaan lopputulokseen. 

 

4. Hio, lakkaa tai maalaa kalasi haluamasi näköiseksi. 

 

 

5. Poraa kaksi pujotusreikää 2,5 mm poralla langan 

pujotusta varten 

 

KUTOMINEN 

• Verkon kutomisen voit aloittaa tekemällä 
siansorkkia esim. puukepin ympärille. Jos haluat 

varmasti pitävän solmun, tee siansorkka 

varmistuslenkillä. Valitse solmu langan mukaan, 
liukuvaan lankaan pitävämpi solmu. 

• Aloitussilmukoiden jälkeen jatka verkon kutomista 
joko jalussolmulla tai jalussolmun muunnoksella. 

Ehdottomasti pitävämpi solmu on jalussolmun 
muunnos. 
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siansorkka 
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jalussolmu 
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VERKKOSILMUKAT 

Siansorkka varmistuslenkillä 

1. Verkon kutomisessa tarvitset verkkoneulan/kävyn 
ja verkkolankaa. 

2. Sido lanka riman päähän umpisolmulla. 
3. Jätä silmän kokoinen pätkä lankaa ja pidä 

vasemman käden etusormella halutusta kohdasta 
kiinni (verkon silmän koko). 
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4.  
5. Aloita siansorkka viemällä käpy riman alakautta. 
6. Jatka viemällä käpy langan etupuolelta (KATSO 

KUVA JA PIIRRETTY OHJE) 
7. Toista sama uudestaan. 

  

8.  
9. Vie käpy ylhäältä verkon silmälangan ja riman 

välistä takakautta. 
10. Vedä lanka kunnes syntyy silmukka. 

11. Pujota käpy silmukasta vasemmalta oikealle. 

  

12.  
13. Kiristä silmukka. 

14. Seuraavissa siansorkissa arvioi sama pituus 
langalle koko ajan, jotta verkon silmät muodostuvat 

saman suuruisiksi. 
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15.  
16. Kun rima on täynnä, voit vetää ne kasaan 

toiseen päähän ja jatkaa siansorkkien tekemistä, 

kunnes sinulla on niitä haluttu määrä. 

  

17.  
18. Käännä rima toisinpäin ja aloita jälleen 

vasemmalta oikealle jalussolmuilla tai jalussolmun 
muunnoksella. 

 

19.  
 

Jalussolmu 

20. Aloita ensimmäisen rivin kutominen. 

21. Pujota käpy ensimmäisen silmukan läpi 
alakautta. 

22. Vedä lankaa niin kauan kunnes silmä on 
halutun kokoinen. 
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23.  

24. Ota kudottavasta langasta ja edellisestä 
silmästä etusormella ja peukalolla tukeva ote. 

25. Vie käpy edellisen silmukan takaa oikealta 
vasemmalle. 

26. Jätä lanka löysäksi silmukaksi. 

  

27.  
28. Pujota käpy peukalon ja etusormen välissä 

olevan langan ja silmän oikeanpuoleisen langan 
välistä. 

 

29.  
30. Kiristä. 
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31.  
 

Jalussolmun muunnos  
Tee jalussolmun ohjeiden mukaan, mutta ilman 

viimeistä kiristystä. 

  

  

32.  
Pujota käpy silmän oikeanpuoleisen langan 
takakautta etupuolelle ja kiristä solmu. (tämä 

solmu kestää luisumatta kaikilla langoilla). 

  

 

 

33.  

34. Jatka kerroksia niin pitkälle kuin haluat. 
Käännä kerroksen lopussa työ aina niin, että voit 

kutoa vasemmalta oikealle. 
35. Pujota kala kutomisen aikana haluamaasi 
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verkon silmään. 

  

  

  

  

36.  
37. Voit käyttää verkkokudosta melkein mihin 

vain, esimerkiksi pussukoihin, tauluihin ja koriste-
esineisiin. Jos kudot pienisilmäisempää verkkoa, 

käytä verkkoneulaa. (Verkkoneuloja löydät ainakin 
Kotkasta Kirkkokadulla olevasta käsityöliikkeestä.) 

  

38.  
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Lähde: 

 http://hykotka.helsinki.fi/kasityo/   


