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Hahtuvashaali 3702

Koko kudottuna 139 x 200 cm 
Koko huovutettuna 96 x 155 cm 

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA  Minna Lappi-Suomalainen

Loimi  Puuvillalanka 8/2, tex 74 x 2
Loimen  leveys 139,3 cm
 tiheys 7 lankaa/cm
 lankaluku 975
 pituus 5,2 m
 langanmenekki yhteensä 800 g

Pirta  70/1
Sidos  Yhdistetyt toimikkaat
Kude  Villahahtuva, 2-säikeinen

Huovuta pesukoneessa tai jätä kevyeksi shaaliksi!

Puuvillaloimeen hahtuvalla kudottu shaali on 
huovutettuna kestävä ja tukeva ulkopeitto. Heitä se 
pulkkaan lämmikkeeksi tai jätä kuistille istuinalustaksi. 
Kyllä kestää!

Kudo kaksi peittoa, ja jätä toinen huovuttamatta. Kiedo 
huovuttamaton, kevyt ja ohut peitto hartioille ja käperry 
sohvalle nauttimaan lämmintä glögiä. Peitto on kaunis ja 
tyylikäs sisustuksen katseenvangitsija. Ohuen loimen ja 
kevyen kuteen yhdistelmä ja liukuvat värit ovat hurmaavan 
kaunis yhdistelmä.

LUONTIOHJE

780 lankaa musta
195 lankaa tummanruskea
Yhteensä 975 lankaa

LOIMEN LANGANMENEKKI pituus 5,2 m

Puuvillalanka 8/2, tex 74x2, Bockens
musta 655 g
mustanruskea 145 g

Jos tiedät millä väreillä kudot shaalin, voit luoda viimeisen 
raidan niihin väreihin sopivaksi. Voit luoda loimen myös 
kokonaan mustalla langalla.  



KUTEENMENEKKI

Meleerattu hahtuva, 2-säikeinen (päärmeet yhdellä säikeellä)
Harmaa-musta shaali: 
väri Kaski, harmaa-musta 415 g
Puna-musta shaali: 
väri Karpalo, punamusta 250 g,
lisäksi mukana yksivärinen punainen 100 g

Hahtuva on 100 % suomalaista villaa kiekoilla, valmistaja Pirtin 
Kehräämö. Väri Kaski on värjäämätöntä, se on sekoitettu villan 
luonnollisista sävyistä.

KUDONTAOHJE

Kudo shaalin alkuun ja loppuun yhdellä hahtuvalangan säikeellä 
6 cm (18 heittoa) päärmevaraa poljentaohjeen mukaisesti. 
Jatka kutomista kaksisäikeisellä hahtuvalangalla poljentaohjeen 
mukaisesti. Kuteen tiheys on 2 kudetta/cm. Kude katkeaa helposti, 
joten kudo varovasti.

Älä käytä pingotinta!

KUDOTTUJEN KANKAIDEN MITAT

Punamustan shaalikankaan koko oli kudottuna 139 cm x 202 cm ja 
huovutettuna 96 cm x 155 cm. Shaali kutistui 23 % pituudesta, 30 % 
leveydestä ja 47 % pinta-alasta.

Harmaa-musta shaalikangas oli kudottuna 130 cm x 226 cm. 
Shaalia ei ole huovutettu.  
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KUDONNAN JÄLKEEN

Ompele 3-askel siksak kaksi kertaa päihin purkautumisen 
estämiseksi.

HUOVUTUS

Huovuta pesukoneessa 30oC asteessa tunnin ajan. Venyttele suoraksi 
heti koneesta ottamisen jälkeen ja anna kuivua.
”Huovutuksessa pesukoneessa oli mukana kaksi pienehköä pyyhettä 
ja vähän pesuainetta. Koneesta otettaessa shaali oli melko mytyssä, 
mutta apulaisen kanssa se venytettiin oikeaan muotoonsa.” - Kutoja.

VIIMEISTELY

Ompele päät päärmepistoin loimilangalla. Päärmeen leveys on 
valmiina punaisessa shaalissa 2,5 cm ja harmaassa 3 cm.  

HUOMIOITA KUDONNAN VAIHEISTA 

• Hahtuvalangalla kutominen oli melko hankalaa, koska 
lanka katkeaa tai ohenee, jos sitä vetää liikaa tai se tarttuu 
kiinni johonkin. Osittain tästä ja työn leveydestä johtuen 
kudoin seisoen.

• Työ ei lähtenyt kaventumaan, vaikka pingotin ei ollutkaan 
käytössä.

• Kudontajälki oli melko tasaista, hahtuvalangan 
paksuusvaihtelun takia paikoin epätasaisuutta.

Mielenkiintoinen työ, vastaavalla tavalla voisi kutoa vaikkapa 
ponchon.  - Kutoja Minna Lappi-Suomalainen

Hahtuvashaalit kutoi Minna Lappi-Suomalainen osana tekstiilialan 

ammattitutkintoa Ekamin Haminan kampuksella asiakastyönä 

Mallikerralle. Punainen huovutettu shaali on pöydällä tarkastelun 

kohteena, tutkijoina ovat kutoja Minna ja opettaja Liisa Uimonen.


