
Huivi pelastaa tuulisena päivänä. Seuraavan 
aukeaman huivit kudotaan ihastuttavan pehmeästä 
villa- ja jakkilangasta. Loimilangassa on villan lisäksi 
silkkiä tuomassa hitusen verran luksusta arkeen.

Kääriydy 
pehmeään huiviin

Ohjeet Tarja Lindfors / Wetterhoff ja Niina Hiltunen / Wetterhoff  
Kuvat Sonja Karlsson



Sumuinen ilta -huivi.Tripla-huivi.
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TRIPLA-HUIVI
Malli Tarja Lindfors

Koko Valmiina noin 40 x 180 cm 
+ hapsut.
Sidos Muunneltu kärkitoimikas.
Loimi Wetterhoffin Sivilla-
silkkivillalankaa (30 % silkkiä, 70 % 
villaa), tex 50 x 4. Yhteen huiviin 
lankaa kuluu 120 g. Värit vaalea 
beige 906, keski harmaa 924 ja 
valkoinen 935.
Leveys 41,4 cm.
Tiheys 5 lankaa/cm.
Pirta 50/1
Lankaluku 207
Kude Lane Grawitz YEAH G -lankaa 
(150 m/50 g, 80 % villaa, 20 % 
jakkia). Yhteen huiviin lankaa 
tarvitaan 100 g.
Kuteen tiheys 3,5 lankaa/cm.

LUONTIOHJE

69 lankaa väriä 924
69 lankaa väriä 935
69 lankaa väriä 906

KUDONTAOHJE
Jätä huivin päihin 15 cm:n hapsuvara. Jä-
tä reunalangat niisimättä, tasoon. Toista 
poljennan mallikertaa haluttuun pituu-
teen saakka. Huomioi kutoessa noin 1 % 
kutistuminen.

Viimeistele huivi tekemällä kierrehap-
sut (4 + 4 lankaa). Höyrytä huivi ja har-
jaa kevyesti.

Pese huivi hellävaroen 30 asteessa ja 
kuivaa se tasossa.

RAKENNE

Täyden nys 6 X

Ohje

Luo loimi kahdessa osassa kahdelta 
päältä.

Jätä reunalangat tasoon.
Kudo huivin alkuun ja loppuun loimi-

langalla 5–6 heittoa palttinaa. Kudo hui-
vi noin 220 cm:n mittaiseksi. Voit kutoa 
huivin alusta loppuun suoralla poljen-
nalla (ks. rakennekuva) tai halutessasi 
kudo huiviin eri levyisiä raitoja kärkipol-
jennalla.

Viimeistele huivi ravistelemalla se va-
rovasti irtopölystä. Solmi hapsut teke-
mällä hevosenhäntäsolmut 5–6 langalla. 
Tasoita hapsut 10 cm:n pituisiksi. Höyry-
tä huivi kevyesti loimivaltaiselta puolel-
ta, älä paina raudalla huivia.

Tuuleta huivia säännöllisesti ja pese 
se hellävaroen 30 asteessa väljässä ve-
dessä villanpesuaineella kevyesti puris-
tellen. Tasokuivatus. ◆

SUMUINEN ILTA -HUIVI
Malli Niina Hiltunen

Koko Valmiina noin 52 x 200 cm 
+ hapsut.
Sidos Kudevaltainen toimikas.
Loimi Wetterhoffin Sivilla-
silkkivillalankaa (30 % silkkiä, 70 % 
villaa). Väri turkoosi, 922. Yhteen 
huiviin lankaa kuluu noin 170 g.
Leveys 54,4 cm.
Tiheys 5 lankaa/cm.
Pirta 50/1.
Lankaluku 272.
Kude: Lane Grawitz YEAH G 

-lankaa (150 m/50 g, 80 % villaa, 
20 % jakkia). Yhteen huiviin 
kudelankaa tarvitaan noin 150 g.
Kuteen tiheys 7 lankaa/2 cm.

RAKENNE

68 X

Toista  
220 cm

Vinkki!

Jakki ja silkki tekevät 
villalangasta ihanan pehmoista 

ja ylellisen tuntuista.
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