Ohjeet
Tarvikkeet ristipistoihin
Kun pistely sujuu, sitä voi tehdä millaiseen materiaaliin haluaa, mutta harjoittelu on hyvä aloittaa tähän tarkoitetulla
puuvillakankaalla (Aida), jossa on ruudukko pistoja varten. Kankaan tiheys on ilmoitettu ruutua/cm (esim.
5,5ruutua/cm) eli kuinka monta ristipistoa yhdelle senttimetrille mahtuu. Ruutujen määrä vaihtelee noin kolmesta
seitsemään / cm, joista 4-5ruutua/cm on aloittelijalle paras. Mitä enemmän ruutuja, sitä tiheämpi kangas.
Lankana käytetään ns. muliinilankaa (esim. DCM, Anchor), joka on merseroitua puuvillaa. Käytännössä
kirjontalangat ovat lähes kaikki 1mm paksuja, mutta lanka koostuu kuudesta säikeestä. Langasta erotellaan
kankaalle sopiva määrä säikeitä, useimmiten kaksi tai kolme säiettä. Tiheämpiin kankaisiin valitset kaksi
säiettä jne, hyvin harvaan kankaaseen voit käyttää koko langan paksuuden. Jos pistelyhalu pääsee yllättämään eikä
kirjontalankaa ole lähettyvillä, voi kuitenkin kokeilla myös muita lankoja – kaikki käy, mikä toimii.
Neulana paras on tylppäkärkinen kanavaneula, joka pujottuu näppärästi kankaan ruutujen läpi eikä puhko
sormia. Neulan kokoluokka n. 18-22. Kaikkia kirjonta- ja ristipistotarvikkeita löydät helposti nettikaupoista. Niistä
löytyy myös lankojen värilajitelmia, joilla pääset alkuun. Materiaaleja kannattaa etsiä myös kirppiksiltä,
kierrätyskeskuksista ja sukulaisten vanhoista kätköistä.
Työn kuvan voit tehdä itse tai noudattaa valmiita kuvamalleja. Pelkkiä tekstitöitä varten voit etsiä sopivia
kirjainmalleja netistä, ja seurata mallin ruudukkoa. Netistä löytyy myös ohjelmia avuksi. Hakusanoilla “cross
stitch pattern/alphabet” löytyyrunsaasti hakutuloksi
Tee näin ristipistotyö:
1. Leikkaa sopivan kokoinen pala ristipistokangasta. Laske suurin piirtein, kuinka paljon ruutuja työhön menee
leveys- ja pituussuunnassa, ja laske sama määrä ruutuja kankaalta, jotta kangas riittää. Muista varata tyhjää
tilaa n. 5 cm reunoille!
2. Leikkaa n. 40 cm pituinen pätkä lankaa. Valitse langasta sopiva säeimäärä, 2 tai 3 säiettä, ja erottele säikeet
toisistaan. Pujota lanka neulansilmään. Jätä päättelyä varten n. 10 cm pätkä lankaa, älä tee solmua päähän vaan
jätä pää vapaaksi myöhempää viimeistelyä varten.
3. Vie neula kankaan nurjalta puolelta oikealle ruudun aloituskohdasta/pisteestä. Kulje takaisin nurjalle viemällä
neula yläviistoon oikealle seuraavaan reikään. Tuo neula takaisin oikealle puolelle äskeisen kohdan vierestä
vasemmalta, ja vie neula alas niin, että lanka muodostaa x-kuvion.
4. Siirry kuviolla seuraavaan kohtaan ja jatka ruutujen tekemistä mallin mukaan. Voit kulkea työtä
sivusuunnassa, vinottain tai ylös-alas, sen mukaan mikä on helpoin tapa täyttää haluttu kuvio. Kätevää on
tehdä ensin puolikkaita pistoja rivi (ylös tai sivulle), ja palata takaisin toiseen suuntaan ja tehdä toiset puolet
valmiiksi. Ei ole yhtä oikeaa tapaa edetä työtä pitkin, tekemällä löytyy paras rytmi.
5. Kun edessä on langanvaihto, muista taas jättää päättelyä varten riittävän pitkä pätkä lankaa. Langan voi vaihtaa
missä tahansa kohtaa työtä.
6. Viimeistele valmis työ päättelemällä langan päät. Laita lanka neulaan ja kuljeta lankaa parin sentin matkalta
pistoja pitkin, vain työn nurjalla puolella. Katkaise lanka.
Kanavatyöt
Kanavatöissä kankaan pinta täytetään ristipiston puolikkailla. Vino pisto kulkee aina samansuuntaisesti joko
vasemmasta alakulmasta oikealle ylös tai oikeasta alakulmasta vasempaan yläkulmaan. Kankaana käytetään
kanavakangasta, joka on ohutta, harvaa ja harsomaista. Tiheys ilmoitetaan ruutua/cm. Kankaan tiheys kannattaa olla
keskiluokkaa, noin 4ruutua/cm.
Myynnissä on kanavatyöpohjia, joihin kuva on painettu valmiiksi. Tällä sivustolla olevat pohjat voi käydä
painattamassa kankaalle kangaspainossa (hinta pari kymppiä). Tällöin kankaan on hyvä olla puuvillapohjaista
(hakusana kanavatyökangas), koska väri tarttuu siihen siistimmin.
Lankana käytetään puuvillaista ”helmilankaa”, muliinilankaa tai villalankaa. Koska pisto on vain puolikas
ristipisto, ja kanavatöissä peitetään yleensä koko kuva, on lankakin paksumpaa, eikä muliinilangasta tarvitse
erotella välttämättä säikeitä. Tässäkin lanka valitaan kankaan tiheyden mukaan. Villalangoista ja helmilangoista ei ole
tarkoituskaan erotella säikeitä, vaan ne käytetään sellaisenaan.

