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Loimi  Kasvivärjättyjä villalankoja, n. 2300 m/1 kg 
 (esim. Esito-huopalanka, tex 104x3)
Loimen leveys 115,4 cm
 tiheys 3,5 lankaa/cm
 lankaluku 404
 pituus 2,4 m
 paino 426 g

Kude  Värjättyjä villalankoja, vahvuus n. 2300 m/1 kg
 menekki n. 290 g

Pirta  35/1
Sidos  Loimivaltainen toimikas.

Värjärin huopa 3701

Huopa kasvivärjätyistä langoista 
Koko valmiina 104 x 156 cm + hapsut á 10 cm

MALLISUUNNITTELU  Kirsi Reilin    KUTOJA  Kirsi Reilin

SUUNNITTELU

Järjestä langat värien mukaan ryhmiin ja suunnittele 
raidoitusta. Arvioi tai laske lankojen riittävyys. Muista 
varata lankaa myös kuteeksi. Kudelankana voi olla myös 
muita kuin loimessa olevia värejä. 

KUDONTAOHJE

Kasvivärjätyistä langoista luotuun loimeen kudotaan vain 
yksi huopa, joten molempiin päihin saa kätevästi pitkät 
hapsuvarat alkusolmuista ja tutkaimista. Jätä loimen 
alkuun hapsuvaraa n. 23 cm. Kudo raidalliseksi loimessa 
käytetyillä väreillä. Voit esim. kutoa huovan päät loimen 
raidoituksella, ja lisätä keskelle leveitä raitoja.

HUOVAN LOIMEN RAIDOITUS

tumma reuna 52 lankaa
punaisia raitoja 105 lankaa
keskikohta 90 lankaa
punaisia raitoja 105 lankaa
tumma reuna 52 lankaa
Yhteensä 404 lankaa  

Loimivaltainen puoli
päällä päin

Kudevaltainen puoli
päällä päin

Huovan sidoksena on toisvaltainen nelivartinen toimikas. 
Toisvaltaisessa sidoksessa loimen raidat jäävät selkeinä 
toiselle puolelle kangasta ja kuteen raidat toiselle puolelle. 
Tässä loimessa sidonta on tehty niin, että loimivaltainen 
puoli on kudottaessa päällä päin. Loimen väriraidat ovat 
silloin koko kudonnan ajan ilahduttamassa kutojaa!

Kangas voidaan kutoa myös kudevaltainen puoli päällä 
päin. Jos loimi jätetään yksiväriseksi ja väriraidat tulevat 
kuteesta, nähdään raidoituksen muodostuminen silloin 
paremmin. Viriöiden auki polkeminen on kevyempää, 
kun kudotaan kudevaltainen puoli päällä päin. Villalanka 
on kevyttä eikä lointa pidetä erityisen tiukalla, joten tässä 
loimessa sillä ei ole merkittävää vaikutusta.



LUONTIOHJE

Reuna 
4 x  13 langan raitoja ruskeita värejä

Punaisia raitoja
14  lankaa  tumma oranssi
14  ”   vaalea oranssi
28  ”   punainen
28  ”   vaaleanpunainen
21  ”   harmaanpunainen

Keskikohta
14  lankaa  harmaa

3 x   14  lankaa vaalea aprikoosi
  2  ”  vaaleanpunainen
14 lankaa  vaalea aprikoosi
14 ”   harmaa

Punaisia raitoja
21  lankaa  harmaanpunainen
28 ”   vaaleanpunainen
28  ”   punainen
14  ”   vaalea oranssi
14  ”   tumma oranssi

Reuna
4 x 13 langan raitoja ruskeita värejä
Yhteensä 404 lankaa.

KUTEEN RAIDOITUS

Reunaosuus (53,5 cm)
3,5 cm
3,5 cm ruskeita raitoja
8 cm
4,5 cm punaruskea
5 cm vaalea oranssi
8,5 cm punainen
8;5 cm vaaleanpunainen
6,5 cm harmaanpunainen
3,5 cm harmaa

Keskiosuus (68 cm)
10 cm vaalea aprikoosi
2 heittoa vaaleanpunainen
17,5 cm vaalea aprikoosi
2 heittoa vaaleanpunainen
10 cm vaalea aprikoosi
2 heittoa vaaleanpunainen
17,5 cm vaalea aprikoosi
2 heittoa vaaleanpunainen
10 cm vaalea aprikoosi

Kudo toinen pää peilikuvaksi.

Kudottu pituus 176 cm. Kuteen 
tiheys n. 3,5 lankaa/cm.
Kuteen menekki n. 290 g.

VIIMEISTELY

Huovan loimilangat on solmittu perinteisistä 
fransu-hapsuista tutuilla solmuilla. Langat solmitaan 
solmulla A ja hapsujen lopussa langat yhdistetään 
solmulla B. Solmurivien väli on n. 2 cm.

Fransuissa on vain kahta erilaista solmua. Solmua A 
käytetään silloin, kun sidotaan kaksi lankaa yhteen 
ja solmua B, kun solmitaan useita lankoja yhteen 
(värillisissä malleissa myös kaksi lankaa oikean 
kuvion muodostamiseksi).

Solmi huovan päihin pitsimäiset fransu-hapsut. Tekniikka 

on yksinkertainen, sillä hapsuissa käytetään vain kahta er-

ilaista solmua. Pitkät ja komeat fransut solmittiin tavallis-

esti erikseen omana työnään ja ommeltiin kiinni kankaan 

reunoihin, mutta tässä huovassa solmimme pienen kuvion 

huovan loimilangoista.



Näin solmit fransu-hapsut

A
B

Solmu A
Otetaan vasemman käden etusormen ja 
peukalon väliin kaksi viereisten lankaparien 
lankaa. Oikeanpuoleinen lanka on ristissä 
vasemmanpuoleisen langan päällä. Tehdään 
vasemmanpuoleisella langalla silmukka yläkautta 
ja vedetään langan pää molempien lankojen alta 
silmukan läpi. Vasemman käden peukalolla ja 
etusormella pidetään lankoja ristissä ja oikealla 
kädellä kiristetään solmu.

Solmu B
Tehdään oikeanpuoleisella langalla silmukka 
yläkautta ja vedetään langan pää lankojen alta 
silmukan läpi. Kiristetään.

1. Ensimmäinen solmurivi solmitaan aivan kankaan reunaan. 

2. Toisella solmurivillä jätetään ensimmäisen lankaparin reunimmainen 
lanka solmimatta. Solmitaan ensimmäisen lankaparin toinen lanka ja 
seuraavan lankaparin ensimmäinen lanka yhteen. Jatketaan solmimalla 
aina viereisten lankaparien langat yhteen. Rivin lopussa jää viimeinen 
lanka solmimatta. 

3. Kolmannella rivillä solmitaan kaikki langat reunasta reunaan.

4. Jaetaan kaikki langat neljän solmun ryhmiin (8 lankaa). Jos langat eivät 
mene tasan, tee reunoihin pienemmät ryhmät.  

 Tehdään vain kaksi solmua reunimmaisen lankaparin toisella ja 
seuraavan lankaparin ensimmäisellä langalla.

5. Tehdään taas vain kaksi solmua reunimmaisella langalla ja seuraavan   
lankaparin ensimmäisellä langalla.

6. Yhdistetään kaikki langat solmulla B. 

7. Tasaa hapsujen päät.  
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