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Loimi  Bio Shetland, 100 % luomu-villaa, GOTS 
 50 g = n. 280 m, BC Garn (tex noin 90x2)  

Loimen leveys 140 cm
 tiheys 4 lankaa/cm
 lankaluku 560
 pituus 2,8 m (1 neliöhuivi + mallikokeilu) 
 paino 282 g
Pirta  40/1
Sidos Toimikas

Vanhanajan huivi 
3738

Koko valmiina 135 x 135 cm + hapsut

IRRALLISENA LUODUT LOIMIRAIDAT

Suuressa neliön mallisessa huivissa on samanlainen raidoitus loimen ja 
kuteen suuntaisesti. Raidoitusta on mietitty valmiiksi ennen luontia, 
mutta lopullisesti raidat laitettiin paikoilleen vasta käärinpirrassa. 
Päätimme vasta käärinpirtaan jaettaessa kuinka kauas reunoista 
valkoiset raidat tulevat, miten monta lankaa pohjaa on raitojen välissä 
ja missä kohdassa ovat mustat raidat. Eri väriset loimet luodaan 
peräkkäin samalla kertaa, mutta jokaiseen laitetaan oma tiuhtalanka ja 
pohjukkalanka. Näin niitä voidaan käsitellä jatkossa erillisinä loimina. 

LUONTIOHJE

Loimme pohjaväreistä ja raitaväreistä omat ”loimet”. Huiviloimessa 
on symmetrinen raidoitus, joten jaoimme värit vielä kahdeksi loimeksi 
käsittelyn helpottamiseksi. Keskellä oleva harmaa pohjaväri on luotu 
yhtenäisenä loimena. Otimme loimet yhtenä loimena pois puista. Alla 
luontiohje, jonka mukaan voit jakaa langat käärinpirtaan tai luoda 
tavallisen loimen. Katso lisää luontiohjeita sivulta 18.

Loimet: Musta 12 lankaa, musta 12 lankaa, valkaisematon 12 lankaa, 
valkaisematon 12 lankaa, liidunvalkoinen 12 lankaa, liidunvalkoinen 
12 lankaa, vaaleanharmaa 12 lankaa, vaaleanharmaa 12 lankaa, tumma 
harmaa 116 lankaa, tumma harmaa 116 lankaa ja harmaa 232 lankaa. 
Yhteensä 560 lankaa

LUONTIOHJE TAVALLISEEN LOIMEEN 

40 lankaa tummanharmaa
4 lankaa valkaisematon / liidunvalkoinen / vaaleanharmaa
4 lanka tummanharmaa
4 lankaa valkaisematon / liidunvalkoinen / vaaleanharmaa
4 lankaa tummanharmaa           3 x *

4 lankaa valkaisematon / liidunvalkoinen / vaaleanharmaa
12 lankaa tummanharmaa 
16 lankaa tummanharmaa
20 lankaa harmaa
4 lankaa musta
4 lankaa harmaa
4 lankaa musta
4 lankaa harmaa
4 lankaa musta
176 lankaa harmaa = keskikohta
Luo toinen puoli peilikuvaksi
Yhteensä 560 lankaa

LOIMEN LANGANMENEKKI pituus 2,8 m
Bio Shetland, 100 % luomu-villaa, GOTS, 50 g = n. 280 m, BC Garn
tummanharmaa - SH43 slate gray 117 g
harmaa - SH42 flanel gray 117 g
musta - SH45 graphite 12 g
vaaleanharmaa - SH41 silver gray 12 g
liidunvalkoinen - SH40 chalk 12 g
valkaisematon - SH39 ecru 12 g    Yhteensä 282 g  

* 1. toistokerralla valkaisematon
  2. toistokerralla liidunvalkoinen
  3. toistokerralla vaaleanharmaa

= kolmen raidan ryhmistä       

ensimmäinen on valkaisematon, 

toinen liidunvalkoinen ja kolmas 

vaaleanharmaa.
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1. Suunnittele raidoitusta ja päätä loimen pituus, leveys ja eri 
väristen raitojen lankamäärät. Raidoitusta ei tarvitse päättää 
lopullisesti ennen luontia, sillä raitojen paikat katsotaan vasta 
jaettaessa lankoja käärinpirtaan.

2. Luo eri värit peräkkäin tavalliseen tapaan, mutta laita 
jokaiseen väriin omat tiuhtalangat ja pohjukkalangat. Näin niitä 
voidaan jatkossa käsitellä erillisinä loimina. 

Loimi vedetään puihin tiuhtavarpojen läpi, jolloin tiuhta- ja 
pohjukkalangat tarvitaan vain loimen toiseen päähän. Aloita 
loimen letitys päästä, johon ei ole solmittu lankoja. Kaikki 
loimet voidaan letittää samaan aikaan yhtenä loimena pois 
luomapuista.

3. Pujota leveät pohjaväriset loimet loimitukin varpaan ja kapeat 
raitaväriset loimet toiseen varpaan. Pujota suurinpiirtein 
etukäteen tehdyn raitasunnitelman mukaisessa järjestyksessä 
tai suunnittele raidoitusta tässä vaiheessa. 

4. ja 5. Jaa langat käärinpirtaan haluamassasi värijärjestyksessä. 
Jaa tiuhtoja seuraten. Langat menevät vielä tässä vaiheessa 
ristiin rastiin.

6. Pujota lankojen pohjukat samalle varvalle käärinpirrassa 
olevan järjestyksen mukaisesti. Solmi loimitukin nyörit 
paikoilleen tai poimi uudelle varvalle pohjukat ja nyörit.

7. Pujota ensimmäinen tiuhtavarpa paikoilleen käärinpirran 
lankajärjestystä seuraten. Ole tarkka, langat niisitään tiuhtan 
mukaisesti.

8. Pujota toinen tiuhtavarpa paikoilleen. Leikkaa pois kaikki 
tiuhtalangat. Vedä loimi tukille tiuhtavarpojen läpi.  

Irrallisena luodut loimiraidat

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.



KUDONTAOHJE

Jätä loimesta hapsuvaraa n. 13 cm. Kudo huivi loimen 
raidoituksella.  Vaihda väriä ja jatka kudetta ohentamalla päät. 
Kuteen tiheys on 4 lankaa/cm. Huivista tulee neliö silloin, kun 
kuteen tiheys on sama kuin loimen tiheys.
Kudottu pituus on 157 cm, mitattu loimi tiukalla. Loimesta 
kudottiin lisäksi n. 20 cm pelkällä mustalla kuteella. Jos haluat 
kutoa vain yhdellä värillä, musta on hyvä vaihtoehto!

KUTEENMENEKKI 1 HUIVIIN

Bio Shetland, 100 % luomu-villaa, GOTS, 50 g = n. 280 m, 
BC Garn (tex noin 90x2)
tummanharmaa - SH43 slate gray 70 g
harmaa - SH42 flanel gray 70 g
musta - SH45 graphite 7 g
vaaleanharmaa - SH41 silver gray 7 g
liidunvalkoinen - SH40 chalk 7 g
valkaisematon - SH39 ecru 7 g
Yhteensä 168 g

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat hevosenhäntäsolmuin. Tasoita hapsut yhtä 
pitkiksi. Pese huivi käsin kädenlämpimässä vedessä. Käytä 
villapesuainetta. Kuivata tasossa. Höyrytä huivi ja myös hapsut! 
Tasoita vielä uudelleen hapsujen päät, niin saat siistin huivin. 

9. Kun loimi on vedetty tukille, nosta 
tiuhtavarvat käärinpirran piikkien toiselle 
puolelle niisintää varten. Lankojen ei tarvitse 
enää olla käärinpirrassa järjestyksessä.  
Kohota loimi niisintäasentoon ripustamalla 
käärinpirta vipukehään. Vaihtoehtoisesti voit 
nostaa loimen varvan avulla. Jatka kankaan 
rakentamista tavalliseen tapaan.
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