
 

Rakenne 

- palttina 

- suora niisintä neljälle varrelle 

materiaali käytetty 
kg

€ 
kg

hinta

lenkkilanka (Ruukin kehräämön 
luonnonvalkoinen 100 % 
alpakkalanka)

0,300 kg €	 250 €	 73,5

73,5 €

tunnit määrä

suunnittelu 40 h

luominen 0,5 h

rakentaminen 6,5 h

kutominen 7 h

viimeistely 5 h

59 h

tiedot määrä

loimen pituus 3 m

lankaluku 200

tiheys (lankaa/cm) 3,5

pirta 35

valmiin huivin koko hapsuineen (pituus x leveys) 280 x 54 cm

UNELMA-alpakkahuivi



Tärkeää 

Loimen paino: 174 g 
Kuteen menekki: 120 g  

Pirta pitää puhdistaa huolellisesti teräsvillalla molemmilta puolin (käy vielä 
varmuuden vuoksi piinraot läpi paksulla valkoisella langalla.) 

Loimen leveys puissa kutistumisvara huomioituna 57 cm. 

Reunimmaiset kaksi loimilankaa vahvistetaan (pujota molemmissa reunoissa 
kahteen reunimmaiseen niiteen ja pirrassa piinväliin kaksi loimilankaa.) 

Langat ovat aina perusasennossa luhalla lyödessä (säädä luhan korkeus niin, 
etteivät herkät loimilangat hankaudu kutoessa.) 

Huivi kudotaan ilman pingotinta (tarkkaile kutoessa reunoja, etteivät ne lähde 
kaventumaan.) 

Loimitukille kierretään aalto- tai pinkopahvi, samoin kangastukille. 

Raakakudonnainen 217 cm (ilman hapsuja)  x 55 cm, viimeistelty 210 cm x 54 
cm. 

Viimeistely 

Silmukoi kudelanka alussa ja lopussa mukaan hapsuihin. Siirrä huivin 
aloituspään loimilangat kanavaneulalla oikeaan tiheyteen. Solmi hapsuihin 
kolme lankaa, kiristä solmu kauniiksi helmeksi kudetta vasten. Höyrytä 
(enintään 150 °C) kostean liinan läpi.   

Ajankäyttö ja kustannukset 
Rullasukkulan käyttö ei nopeuta kudontaa, sillä loimea ei voi kiristää kovin 
tiukalle. Vaikka lanka juoksee vyyhdiltä hyvin, puolaaminen tahtoo katkoa sitä.  

Hukkamateriaalia ei käytännössä synny – tutkaimet ja vastaavasti alkusolmut 
(huomioi hapsujen pituus solmiessasi niitä) saa hyödynnettyä hapsuissa.  

Kudonnainen on suunniteltu siten, että voin kutoa sitä omilla kangaspuilla, 
loimen saan luotua yhteistyökumppanin (Tmi Tilkkutyttö) työhuoneella.  

Kutominen nopeutuu työn edetessä huomattavasti. Myös viimeistely nopeutuu 
(nyt käytin aikaa esimerkiksi erilaisiin hapsukokeiluihin.) Materiaalin ja työn 
osuuden huomioiden yhden huivin hinnaksi tulisi tulevaisuudessa 200 € 
(sis. alv.) Huivin värjäyttäminen alihankintana (Tmi Tilkkutyttö) maksaisi 40 € 
(sis. alv.) Lopullisessa hinnoittelussa tulee huomioida huivia myyvän liikkeen 
myyntiprovisio sekä tuote-esitteen ja -merkin kustannukset, ja se että tuote 
mahdollisesti pakataan asiakkaalle liikkeessä liikkeen omaan silkkipaperiin ja 
kassiin.


