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Villahuopa, koko valmiina 93 x 150 cm

Tähtihetki 3736
Pidä kuteen tiheys samana kuin loimen tiheys, niin
kankaasta tulee pehmeä ja kuviosta kaunis. Vohvelin muhkea
kennomainen pinta pääsee muotoutumaan vasta sitten, kun
kangas otetaan pois puista.

KUDONTAOHJE
Ota loimen reunimmaiset langat pois niidensilmästä. Heitä
kude viriöön reunalangan yli ja ota pois ali, niin reuna
sitoutuu siististi. Jätä kankaan alkuun ja loppuun hapsuvaraa
n. 15 cm.
Poimi huovan alkuun ja loppuun palttinaa 2 heittoa.
Poimintaohje on sivulla 12. Kudo huopa poljentaohjeen
mukaisesti valkoisella huopalangalla. Kuteen tiheys on 4
lankaa/cm. Kudottu pituus 169 cm.
KUTEENMENEKKI 1 HUOPAAN
Esito huopalanka, tex 143x3, Nm 7/3, 250 g = n. 582 m,
Lankava
7001 valkoinen 304 g

Loimi

Esito huopalanka, valkoinen, tex 143x3,
Nm 7/3, 250 g = n. 582 m, Lankava

Loimen

leveys 103 cm
lankaluku 413
tiheys 4 lankaa/cm
pituus 2,4 m
menekki 424 g

Pirta
Sidos

toista

Poimi 2 heittoa palttinaa
huovan alkuun ja loppuun.

40/1
Vohveli

4

29 x
29 x 14 = 406

3

Yhteensä 413 lankaa

Kudo
pehmeitä
huopia

VIIMEISTELY
Tee 7 langan hevosenhäntäsolmut sijoittaen ne mallikerran
mukaisesti. Reunoihin jää 3 ja 4 lankaa. Tasoita lopuksi hapsujen
päät yhtä pitkiksi.
PESU JA HOITO
Villa puhdistuu hyvin tuulettamalla! Tarvittaessa käsinpesu
haaleassa vedessä 30oC. Muotoile varovasti oikeisiin mittoihin ja
kuivata ilmavasti tasossa.
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vinkki

Tasoita hapsut pöydän
reunaa pitkin. Aseta shaalin
päälle paino, jotta se pysyy
paikallaan leikkauksen
aikana!

Poimi palttinaa huovan
päihin

Sidoksesta muodostuu usein kankaaseen lyhyitä ja pitkiä
lankajuoksuja, jotka vaikeuttavat hapsujen solmimista.
Reunasta tulee helposti epäsiistin näköinen, vaikka solmut
olisivat kuinka tasaisesti tehtyjä.
Huivien ja shaalien viimeistely helpottuu, kun poimit päihin
palttinaa.
Tarvitset poimintalastan, joka on loimen leveyttä pitempi.
Sopiva lastan leveys on 5 - 6 cm. Kudo loimen alkuun
ylimääräisellä kuteella muutama senttimetri.
1. Poimi lastan päälle joka toinen loimilanka.
2. Käännä lasta poikittain ja heitä kude avautuneeseen
viriöön.
3. Ota lasta pois ja lyö kude kiinni kankaan reunaan.
4. Poimi lastan päälle päinvastaiset loimilangat kuin
edellisellä kerralla. Kudo toinen palttinakude samalla
tavalla kuin edellä.
Jatka kutomista sidoksen mukaisesti. Poimi huovan loppuun
palttinakuteet samalla tavalla.
© mallikerta

1.

2.

mallikerta - The Weaver’s Pick
Vanhamaantie 3-5 A6, 47200 ELIMÄKI, FINLAND
S-posti toimitus@mallikerta.fi Puh. +358 40 170 2007

3.

4.

Mallit on julkaistu kudonnanharrastajien iloksi ja hyödyksi. Kudontamallien
kaupallinen käyttö on kielletty. Kudontamalleja ei saa jakaa internetissä.
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta MH.

