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Perinne ja perintörukki
Monet haaveilevat vanhan rukin ostamisesta ja sillä kehräämisestä. Tai vanha rukki on 
saapunut kodin nurkkaan perintönä aikaisemmilta kehrääjiltä. Mutta mistä tunnistaa, 
että   rukki   on   kunnossa   tai   hyvin   pienen   korjauksen   tarpeessa?   Tarkista   listan 
kymmenen yksityiskohtaa ennen kuin ostat perinnerukin tai kokeilet kehräämistä. On 
aivan omista korjaamis ja entisöimistaidoistasi kiinni kuinka hyväkuntoisen rukin hankit, 
pieniä korjauksia osaavat tehdä kaikki reippaat kehrääjät.  Tarkista kuitenkin rukin ikä 
ennen   kuin   alat   huoltoon,   sillä   antiikkirukit   (valmistettu   ennen   1800luvun   loppua) 
saavat viettää eläkepäiviään koristeesineinä.

Hyvät työkalut
Keskitytään   ensin   rukin   kunnostamiseen   ja   huoltamiseen,   sillä   hyvillä   työkaluilla 
kehräämisen   oppiminen   on   paljon   helpompaa.   Hyvän   rukin   kanssa   voit   keskittyä 
kehräämiseen   ja   harjoitella   langan   tasaisuutta   sekä   laatua.   Huonon   rukin   kanssa 
menee vain hermot, sillä on vaikeaa hahmottaa missä sinä kehrääjänä teet virheen ja 
missä vaiheessa rukki ei tee yhteistyötä.  Tämän artikkelin avulla tiedät jo kymmenen 
kertaa enemmän perinnerukeista kuin useimmat niiden myyjät tai ostajat.
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Mallia saa käyttää sekä kopioida opetusta ja omaa käyttöä varten. 
Kaikki kaupallinen käyttö kielletty.

Säilytä tekijätiedot mallin yhteydessä, kiitos. Laura Hämäri/Lankadontti 2013.
www.lankadontti.fi

This pattern may be used and copied for teaching and personal use. 
All commercial use is forbidden.

Please include author information with the pattern. Laura Hämäri/Lankadontti 2013.

Pieni vihreä perinnerukki
Kuvien pieni  (korkeus ja leveys 90 cm)  vihreä  perinnerukki on hankittu  alkuvuodesta 
2013 kirpputorilta 70 eurolla. Hinta on kohtuullinen käytetystä rukista, jossa on kuitenkin 
käyttöa haittaavia vikoja. Kuvissa rukki näkyy siinä kunnossa kun se ostettiin, mitään 
korjauksia   ei   vielä   ole   tehty.   Suurimmat   murheet   tässä   rukissa   ovat   hampaiden 
kuluminen, pyörän kannattimien kuluminen, joka aiheuttaa pyörän vinoutumista ja sitä 
kautta   nyörien   irtoamista   sekä   polkimen   kuluminen.   Kaikki   korjattavissa 
vaatimattomillakin puutyötaidoilla, tarvitaan vain rohkeutta kajota rukkiin. 

Ja muista, että rukkeja on korjattu aina. Rautalanka, naulat ja hiomapaperi kuuluvat 
kehrääjän työvälineisiin siinä missä karstat ja villakin. 

Rukin osat

1) RUNKO

2) PYÖRÄ

3) REIDET ja 

KANNATTIMET

4) LIIPOTIN

5) POLJIN

6) ÄMMÄ

7) KORVAKOT 

eli NEIDOT

8) LYHTY, 

PIIPPU ja 

HAMPAAT

9) PUOLA 

eli RULLA ja 

KEHRÄ

10) NYÖRIT
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NIMITYS JA TOIMINTO: KUNTO KAUPASSA: TARKISTA: KORJAUS: JÄTÄ KAUPPAAN:

1 RUNKO
Pitää rukin osat koossa.
Suomessa yleisin perinnerukin malli on 
vinorunkoinen rukki eli vinorukki. 
Modernit rukit ovat usein pystyrukkeja, 
jotka eivät vie niin paljon tilaa.

Usein hyvässä 
kunnossa, liitokset 
ehkä kuivuneita ja 
irronneita. Monet 
maalattu useaan 
kertaan. Pölyinen ja 
homeinen.

Rukki ei saisi huojua 
eikä liikkua 
liitoksissaan. 
Maalaus ei saisi 
peittää ja kiinnittää 
liikkuvia osia.

Liimaa liitoksiin ja liitos 
puristukseen yön yli. 
Maalin voi varovaisesti 
irrottaa. Pölyt 
pyyhitään puuosista 
miedolla 
saippuavedellä. 

Rukin liitokset irvistävät 
pahasti . Haisee 
paljon homeelle.

2 PYÖRÄ
Pyörän liike antaa voimaa lyhdylle, 
jossa kehrääminen tapahtuu. 
Kehrättävä lanka ei kulje pyörän 
ympäri vaan sen kehällä kulkevat 
nyörit. Pyörän läpi kulkee metallinen 
akseli, joka kiinnittyy kannattimiin ja 
liipottimeen.

Usein hyvässä 
kunnossa, liitokset 
kuivuneita. Kehän 
halkeamia on usein 
korjailtu aikaisemmin. 
Akseli likainen ja 
ruosteinen.

Pyörän pitää olla 
suora ja kehän 
ehdottomasti ehjä (ei 
halkeamia). Uran 
reunoissa olevat 
halkeamat eivät 
haittaa.

Huonokuntoinen 
pyörä tarvitsee 
ammattilaisapua. 
Kehän halkeamia  on 
erittäin vaikea korjata 
kotikonstein. Akselista 
saa lian pois 
pesemällä.

Pyörän kehässä suuria 
halkeamia tai pyörä 
on useassa osassa. 
Akselin tulee olla ehjä.

3 REI   DET    ja K   ANNA   TTIMET   
Reidet pitävät pyörän oikealla 
korkeudella ja kannattimet ovat urat 
joissa pyörän metallinen 
akseli  pyörii kehrätessä. Kannattimet 
ovat rukin kuluvimpia osia. Reiden 
yläreunan reikien läpi laitetaan 
kiinnittimet eli puutapit.

Reidet samassa 
kunnossa kuin runko. 
Kannattimia korjailtu 
aikaisemmin. Tulisi olla 
täysin symmetrisen 
pyöreät. Molemmat 
kiinnittimet tallessa.

Reidet ovat tiukasti 
paikallaan rungossa. 
Kannattimien pohjukat 
sileät, suorat ja 
symmetriset. Pienen 
kulumisen pystyy 
korjaamaan.

Reidet voi kiinnittää 
samoin kuin rungon 
liikkuvat osat. 
Kuluneen kannattimen 
pohjukkaan voi liimata 
puuta, jolla korjaa 
kulumaa.

Reidet huonossa 
kunnossa tai irronneet. 
Kannattimet 
haljenneet tai aivan 
epämuodostuneet.

4 LIIPOTIN
Siirtää polkimen liikkeen rukin pyörän 
liikkeeksi. Liipotin yhdistää pyörän 
akselin ja polkimen toisiinsa. Kuluva 
osa rukissa ja usein otettu toisesta 
rukista.

Liipotin puuttuu usein, 
sillä se kuluu ja kärsii 
eikä lopulta näytä 
rukin osalta. Yläreunan 
soikea reikä kulunut tai 
haljennut, alareunan 
reiät haljenneet.

Liipotin samaa puuta 
ja mallia kuin rukki. 
Yläreunan  soikea 
reikä ehjä ja 
symmetrinen. 
Alareunan pienet reiät 
ehjiä.

Uuden liipottimen voi 
vuolla vanhan 
liipottimen mallin 
mukaan. 

Liipotin puuttuu tai on 
selvästi juuri siihen 
rukkiin kuulumaton 
(väärän värinen, 
mallinen tai 
korkuinen). Joskus 
uudet osat toimivat, 
joskus eivät...

5 POLJIN
Rukki saa koko liikeenergiansa 
polkimen kautta. Jalka polkee rukin 
poljinta noin kerran sekunnissa. Myös 
erittäin kuluva osa ja hankalampi 
korjata kuin esim. liipotin. Vaihdettu 
toisesta rukista uusi tilalle.

Maali ja polkupinta 
kulunut, puu selvästi 
kulunut. Sivujen 
kiinnittimet haljenneet.

Koko poljin 
poikkipuineen 
kaikkineen ehjä. 
Haljenneen laudan 
pystyy korjaamaan, 
mutta poikkipuun 
korjaus vaatii 
ammattilaisapua.

Haljenneelle 
polkimelle voi vuolla 
lisäosan ja liimata 
sekä naulata 
paikalleen. 

Poljin ei selvästi kuuluu 
rukin kanssa samaan 
sarjaan. Kts. liipotin.

§
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NIMITYS JA TOIMINTO: KUNTO: TARKISTA: KORJAUS: JÄTÄ KAUPPAAN:

6 ÄMMÄ
Ämmällä tarkoitetaan sitä osaa, joka 
liikkuu vasemmalla puoleisesta 
ruuvista kiertämällä ja jonka päällä 
ovat varsinaisen kehräämisen 
tuottavat osat. Rukin tärkein 
kokonaisuus ja huonolla tuulella 
ollessaan ansaitsee hieman nimensä.

Ruuvi ei kierry 
mihinkään suuntaan 
ja ämmä pysyy 
paikallaan. Ämmä 
heiluu liitoksissaan.

Ruuvi kiertyy koko 
matkan molempiin 
suuntiin ja ämmä 
liikkuu rungon 
suuntaisesti molempiin 
suuntiin.

Ruuville riittää usein 
liikuttaminen ja 
vahaaminen. Löysä 
ämmä on vaikeampi 
korjata, mutta 
onnistuu jos ruuvin 
aukaisee ja ämmän 
irrottaa kokonaan.

Ruuvi ei kierry ja 
ämmä ei liiku 
sivusuunnassa. Ämmä 
huojuu liitoksissaan 
rungon päällä.

7 KORVAKOT eli NEIDOT
Nämä pystysuorat osat molemmin 
puolin ämmää pitävät lyhdyn 
paikoillaan kehräämisen aikana. 
Niiden nahkaosat kuluvat 
luonnollisesti ja 
niitä onkin usein korjattu aikaisemmin. 
Ainakin etummaisen korvakon tulisi 
kiertyä paikoillaan.

Puuosat kunnossa, 
mutta nahkaiset osat 
kuluneet, rikki tai 
korjattu aikaisemmin

Etummainen korvakko 
kiertyy paikallaan, 
jotta lyhdyn saa pois 
niiden välistä. Ainakin 
yksi nahkaosa ehjä.

Uudet nahkaosat on 
helppo valmistaa itse 
ja asettaa paikalleen. 
Pieni vanhojen 
korvakoiden tarkastelu 
auttaa 
hahmottamaan niiden 
rakenteen.

Korvakot puuttuvat tai 
ovat rikkinäiset. 
Etummainen korvakko 
ei liiku. Molemmat 
nahkaosat ovat rikki 
tai puuttuvat.

8 LYHTY, PIIPPU ja HAMPAAT
Lyhdyn avulla villakuitu muuttuu 
langaksi. Sen pyöriessä piipun kautta 
syntyy kierrettä ja hampaat ohjaavat 
valmista lankaa puolalle. Kriittinen 
osa rukkia ja erittäin vaikea korjata 
edes ammattilaisavulla. 

Lyhdyn puuosat usein 
kunnossa. Piippu 
likainen, ruostunut ja 
kulunut. Hampaat 
puuttuvat osittain tai 
kokonaan.

Lyhty yhdessä osassa, 
piippu ja hampaat 
ehjät. Puuttuvia 
hampaita voi ehkä 
korvata 
metallikoukuilla. 
Useimmiten ei voi 
vaihtaa rukista 
toiseen.

Riippuu aivan omista 
ja puusepän taidoista 
voiko lyhtyä korjata tai 
kopioida. Piipun 
metalliosat 
vaikeuttavat 
tehtävää.

Jos lyhty ei ole 
kunnossa, JÄTÄ RUKKI 
KORISTEEKSI TAI 
KAUPPAAN. Etsi toinen 
vanha rukki 
korjattavaksi ja 
kokeiltavaksi.

9 PUOLA eli RULLA ja KEHRÄ
Valmis lankaa kertyy puolalle, kehrä 
pitää puolaa paikallaan ja pyörittää 
lyhtyä. Puolan ja kehrän uran koko 
vaikuttaa rukin kehruunopeuteen: 
mitä pienempi ura, sitä nopeampi 
vauhti. Rukin nyörit kulkevat 
molempien urien läpi.

Rukin mukana tulee 
usein vain yksi puola. 
Kehrä, jonka kuuluu 
kiertyä auki 
myötäpäivään, ei 
aukea.

Kehrä kiertyy 
kokonaan auki lyhdyn 
karan kierteiltä ja 
puola irtoaa. Kierteet 
hyvässä kunnossa 
sekä karassa että 
kehrässä. Puolan ja 
kehrän urat ehjät.

Puolia pystyy 
sorvaamaan vanhan 
mallin mukaan. Jopa 
uran kokoa voidaan 
säätää. Kehrän 
korjaaminen on 
vaikeampaa 
metallikierteiden 
vuoksi.

Puola tai kehrä 
puuttuu tai niiden urat 
ovat pahasti 
haljenneet.

10 NYÖRIT
Nyörit kuljettavat pyörän liikkeen 
lyhtyyn. Useimmiten nyörit puuttuvat 
perintö ja perinnerukeista, koska ne 
ovat kuluvia osia. Jopa uudet nyörit 
joutuu vaihtamaan kuukauden 
kahden välein, riippuen kehräämisen 
määrästä.

Puuttuvat kokonaan 
tai ovat huonossa 
kunnossa. Vanhat 
nyörit ovat usein liian 
venyneet, joten ne 
joutuu vaihtamaan 
joka tapauksessa

Liitoskohta tehty 
huolella ommellen ja 
nyörit istuvat tiukasti 
paikalleen ämmän 
ollessa keskikohdassa. 
Muussa tapauksessa 
vaihdetaan uudet.

Kaikki kehrääjät 
joutuvat vaihtamaan 
nyörit joskus. 
Pellavainen 
haukisiima, paksuus 3
4 mm toimii hyvin. 
Päät ommellaan 
yhteen.

Nyörien puuttuminen 
ei aiheuta mitään 
ongelmia rukin 
ostamisen suhteen. 
Mutta kaupassa 
testaamista varten 
voit ottaa mukaan 
omat nyörit (ja villat).


