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Loimi  Kasvivärjätty silkkivillalanka tex 50 x 2, 
 50 g = 500 m ja
 kapeat raidat kasvivärjätty villalanka tex 140 x 2,   
 100 g = n. 350 m
Loimen leveys 41 cm
 tiheys 6 lankaa/cm
 lankaluku 246 lankaa

Pirta  60/1
Sidos  Palttina

Kesän muistot  3711

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Vakkari

Silkkivillahuivi 
Koko valmiina 36 x 158 + hapsut

tai

Suunnittelimme ja kudoimme tämän huivin muistellen 
viime kesää ja haaveillen tulevasta keväästä ja kesästä. Huivin 
lankojen värit ovat peräisin viime kesänä höyrynneistä 
väripadoista.
Kevyen kapean huivin sidoksena on pelkästään palttina. 
Sileä pinta on ruudutettu yhden langan raidoilla, jotka ovat 
paksumpia kuin muut langat. Ohuet langat ovat silkkivillaa ja 
paksummat raitalangat villaa. Eri vahvuiset langat ovat olleet 
samassa väriliemessä. 

Kun kevät tästä etenee ja luonto heräilee, lähde retkelle. Kerää 
pellon pientareilta ja metsän rajasta nuoria saniaisia ja koivun 
lehtiä, saat niistä vihreitä sävyjä seuraaviin projekteihin. Kesällä 
ja syyskesällä poimituista kultapiiskusta, koiranputkesta, 
pietaryrtistä ja lupiinista saadaan tämän huivin keltavihreitä ja 
keltaisia sävyjä. Ruskea sävy on peräisin mäkikuismasta. Kaikki 
nämä ihanuudet ovat kerättävissä luonnosta, mutta muista 
kerätessäsi kunnioittaa luontoa ja keräyspaikan lähiasutuksen 
yksityisyyttä. Kerää niin, että kasvi ja kasvupaikka eivät kärsi.

Yläkuvassa kultapiiskulla ja koiranputkella värjättyjä 
silkkivillalankoja ja alakuvassa kuivattuja pietaryrtin kukintoja.
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LUONTIOHJE

Paksu lanka on villalankaa tex 140x2, 100 g = n. 350 m.
Muuten loimi on silkkivillalankaa tex 50x2, 50 g = n. 500 m.

6 lankaa ruskea
1 lanka tumma ruskea – paksu lanka
2 lankaa ruskea
1 lanka tumma ruskea – paksu lanka
10 lankaa ruskea
1 lanka tumma keltainen – paksu lanka
4 lankaa ruskea
1 lanka tumma ruskea – paksu lanka
4 lankaa ruskea
1 lanka keltainen – paksu lanka
2 lankaa ruskea
1 lanka vaaleankeltainen – paksu lanka
4 lankaa ruskea
1 lanka tumma ruskea – paksu lanka 
24 lankaa ruskea
1 lanka tummankeltainen – paksu lanka
2 lankaa ruskea
1 lanka tummankeltainen – paksu lanka
18 lankaa ruskea

6 lankaa keltainen
1 lanka keltainen – paksu lanka
6 lankaa keltainen
1 lanka keltainen – paksu lanka
6 lankaa keltainen
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
2 lankaa keltainen
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
38 lankaa keltainen
1 lanka vaaleankeltainen – paksu lanka
6 lankaa keltainen
1 lanka keltainen – paksu lanka
6 lankaa keltainen
1 lanka tummankeltainen – paksu lanka
38 lankaa vihreänkeltainen
1 lanka tummankeltainen – paksu lanka
6 lankaa vihreänkeltainen
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
2 lankaa vihreänkeltainen
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
16 lankaa vihreänkeltainen
 6 lankaa ruskea
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
12 lankaa ruskea

Yhteensä 246 lankaaKeri langat ja aloita kerän keskeltä.   Kerät pysyvät paikoillaan ja 
luominen on sujuvaa.

Suunnittele raidoitus käytössä olevien lankojen mukaisesti. Ota 
mukaan yksi tummempi tai muista poikkeavan värinen raitalanka. 
Sillä saat raidoitukseen selkeyttä.
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LOIMEN LANGANMENEKKI, pituus 2,3 m

Silkkivillalanka tex 50x2, 50 g = n. 500 m
ruskea 23 g
keltainen 16 g
vihreänkeltainen 15 g

Villalanka tex 140x2, 100 g = n. 350 m (= paksu lanka)
tummanruskea 4 g
tummankeltainen 2 g
keltainen 3 g
vaaleankeltainen 1 g

KUTEENMENEKKI 1 huiviin

Silkkivillalanka, sama kuin loimessa
ruskea 4 g
keltainen 11 g
vihreänkeltainen 25 g

Villalanka (= paksu lanka), sama kuin loimessa
tummanruskea 2 g
tummakeltainen 1 g
keltainen 1 g
vaaleankeltainen 1 g

Kudo kevyesti. Harvaan loimeen kude asetetaan paikoilleen 
luhalla. Kuteen tiheys on sama kuin loimessa.

Huiviin tarvitaan vain kaksi vartta ja polkusta!

KUDONTAOHJE

Kudo huivi samoilla langoilla mistä loimi on luotu. Kuteen 
tiheys on 6 lankaa/cm. Kudottu pituus on 175 cm. 
Jätä loimesta hapsuvaraa n. 15 cm.

Kudo alkuun sama raidoitus kuin loimessa on luontiohjeen 
lopusta (12 l. ruskea) alkuun päin ruskeaan kohtaan (18 l.) 
saakka (ruskeaa raitaa ei kudota).
13 cm vihreänkeltainen
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
2 lankaa vihreänkeltainen  toista 4 x
1 lanka tummanruskea – paksu lanka
16 cm vihreänkeltainen
1 lanka tummanruskea - paksu lanka
2 lankaa vihreänkeltainen
1 lanka tummanruskea - paksu lanka
Kudo samanlainen raidoitus kuin huivin alussa peilikuvana, 
aloittaen 13 cm vihreänkeltaisella raidalla.
Kudo loimi loppuun keltaisella (tässä 23 cm). 

VIIMEISTELY

Solmi kierretyt hapsu 3 + 3 lankaa. Hapsujen pituus valmiina 
on 8 cm. Silitä huivi kostean liinan läpi.


