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LUONTIOHJE

87  lankaa valkoinen
2  ”  punainen
12 ”  valkoinen
2  ”  keltainen
6  ”  valkoinen
9  ”  oranssi
9  ”  valkoinen
2  ”  punainen
18  ”  keltainen
105 ”  valkoinen = kk
Luo toinen puoli peilikuvaksi.
Yhteensä 399 lankaa.

LOIMEN LANGANMENEKKI

Esito Huopalanka, tex 143x3, 1 kg = n. 2300 m
7000 valkoinen 248 g
7030 keltainen  27 g
7027 oranssi  13 g
7022 punainen  4 g
Yhteensä   292 g 

Kudontaohje

Rakenna loimi tavalliseen tapaan. Alkusolmuista jää huivin toiseen 
reunaan hapsut, toiset hapsut tulevat kudottaessa loimen toiseen 
reunaan. 

Kutomiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Toinen on kutojana penkillä 
ja toinen avustajana selkäpuun takana. Selkäpuun takana oleva 
leikkaa loimilangat pohjukan kohdalta poikki, kutoja vetää langan 

Kolmiohuivi 3676

Loimi  Esito huopalanka, tex 143x3, 1 kg = n. 2300 m
Loimen leveys 99,47 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 399
 pituus 1,8 m, yksi huivi

Pirta  40/1
Sidos  3-vart. toimikas
Kude Kudelankaa ei tarvita, loimilangoista tulee kuteet.

Koko valmiina 90 x 90 cm x 135 cm 
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pään pirran etupuolelle ja heittää kuteen viriöön. Katso tarkemmat 
kudontaohjeet sivuilta 20 - 21.

Kuteen tiheys on sama kuin loimen tiheys, 4 lankaa/cm. Pidä kuteen 
tiheys tarkasti samana kuin loimen tiheys. Jos kudot harvempaa, voi 
loimi loppua kesken.

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat hevosenhäntäsolmuin. Yhdessä solmussa on 4 
lankaa. Tasaa hapsut yhtä pitkiksi. 



KUDONTAOHJE

Rakenna loimi tavalliseen tapaan. Alkusolmuista jää 
huivin toiseen reunaan hapsut, toiset hapsut tulevat 
kudottaessa toiseen reunaan. Älä käytä liikaa loimen 
pituutta alkusolmuihin (n. 15 cm riittää hapsuihin), jotta 
loimi ei lopu kesken kudonnan lopussa. 

Kutomiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Toinen on kutojana 
penkillä ja toinen selkäpuun takana. Selkäpuun takana 
oleva leikkaa loimilangat pohjukan kohdalta poikki ja 
kutoja kutoo langat paikoilleen.

TYÖN KULKU
1. Kangaspuiden takana oleva avustaja leikkaa langan 

pohjukan kohdalta poikki ja ojentaa niisinnässä 
ensimmäisenä olevan langan kutojalle päin. Leikatun 
pohjukan toinen lanka jää avustajan käteen.

2. Kutoja vetää ojennetun langan pois niidestä ja 
pirrasta, pujottaa sen sukkulaan ja heittää viriöön.
Reuna kiristetään tavalliseen tapaan, ei liian kireäksi, 
mutta ei myöskään jätetä löysää lenkkiä reunaan.
Avustajan on hyvä pitää jo leikattu seuraava lanka 
sopivan kireällä kädessään, niin kutoja saa reunasta 
tasaisen.  Viriöön heitetyn langan pää jää vapaasti 
toisen reunan yli roikkumaan, niistä tulee hapsut.

3. Avustaja antaa toisen langan. Kutoja vetää sen 
niiden ja pirran läpi, pujottaa sukkulaan ja heittää 
seuraavaan viriöön. Kudontaa jatketaan samalla 
tavalla katkaisemalla ja kutomalla. Langat leikataan 
ja kudotaan niisintäjärjestyksessä. Reunaan jäävät 
hapsut solmitaan kevyesti kiinni aika ajoin, jotta 
reunasta tulee tasainen ja kiinteä. Työ kapenee koko 
ajan viistosti toiseen reunaan. Loimilangat kudotaan 
työhön viimeiseen loimilankaan saakka, jolloin työ on 
valmis.

Huom! Mittaa tarkasti kuteen tiheys. Jos kudot liian harvaa, työn 
pituus kasvaa ja loimi voi loppua kesken. Kuteen tiheyden pitää olla 
sama kuin loimen. Mittaa jo alussa raitojen kohtaa kutoessa, ovatko 
loimi- ja kuderaidat saman pituiset alusta ja reunasta mitattuna, 
eli onko kulmaan jäävä valkoinen neliö tasaneliö. Jos se on korkea 
eli pituutta on enemmän kuin leveyttä, lisää kuteen tiheyttä. 
Yksivärisissä loimissa mittaa tiheyttä usein ja pitemmältä matkalta 
kuin yhdeltä senttimetriltä, esim. 10 senttimetriltä, niin saat 
tarkemman luvun. Jos käy niin hassusti, että loimi ei näytä riittävän, 
peli ei ole menetetty. Kudo loppu tiiviiksi, tai jätä kulma kesken. 
Kesken jääneeseen kulmaan voi keksiä jotain hauskaa, esim. virkata 
siihen kukkakoristeen tai tehdä hapsuista ison tupsun. 

Kolmiohuivin kudonta

1. Avustaja katkaisee loimi-
langan.

2. Kutoja vetää loimilangan 
pois niisistä ja pirrasta ja heit-
tää kuteeksi.

3. Loimilangat katkaistaan niisntäjärjestyksen mukaisesti ja 
heitetään kuteeksi. Reunaan jäävät hapsut solmitaan aika ajoin 
kevyellä solmulla kiinni, jotta reunasta tulee tasainen.
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