
 

VILLAHUIVIN KUDONTAKURSSI 

Kurssinumero 1104400 

https://opistopalvelut.fi/jarvisaimaa/course.php?l=fi&t=717  

Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Sulkava 

 

Paikka  Opistotalo, Uitonrinne 20, 58700 Sulkava 

Aika kahtena viikonloppuna pe-su 9-11.8 ja pe-su 6-8.9.2019  

Kurssinpituus 36 tuntia opetusta ja viikonloppujen välisenä aikana yhteensä 4 tuntia  

Kurssin hinta 55 € 

Opiskelijamäärä vähintään 7 opiskelijaa ja korkeintaan 10. 

Kurssin opettaja Merja Heikkinen 

Opiskelija oppii Suunnittelemaan ja valmistamaan villahuivin loppuviimeistelyyn asti. 

Teoriaa kurssilla on tarvittava määrä, joka tulee kurssilaisille 

työskentelyn ohella. 

Materiaalit Kansalaisopisto hankkii materiaalit ja opiskelija maksaa opistolle 

menekin mukaan. Yhden villahuivin materiaalin hinnaksi tulee 25-30 €.  

Kurssin sisältö Kurssilla kudotaan villahuivi kangaspuilla ohuesta kampavillalangasta 

oman suunnitelman mukaan. Huivia voi käyttää harteillaan lämmikkeenä 

tai saamenpukuun kuuluvana asusteena. Opetukseen kuuluu 

huivinloimen luominen, rakentaminen sekä huivin kutominen ja 

viimeistely. Kankaan rakentaminen tehdään parityöskentelynä. 

Ensimmäinen tapaaminen pe 9.8. klo 18.00-21.30. Kokoonnutaan 

yhdessä 9.-11.8. ja 6.-8.9.2019 Sulkavan opistotalolla. Itsenäisestä 

työskentelystä ja aikatauluista sovitaan kurssin alettua, koska 

kokoontumisviikonloppujen välissä voi/pitää olla kutomassa omaa 

huivia.  Opettaja on paikalla sovitusti itsenäisen työskentelyn aikana 

12.8.-5.9.2019. 

Kurssilla valmistetaan oman suunnitelman mukainen villahuivi tai 

saamelaisten naisten vaatetukseen kuuluva villahuivi. Huivien pohjaväri 

vaihtelee kurssilaisten toiveiden mukaan. Kudotaan eri kangaspuissa 

huivit niin, että 2-3 kurssilaista valmistaa yhdessä kuhunkin 

kangaspuuhun loimet yhteistyönä. 

 Huivien leveys on valmiina noin 100cm, kudontaleveys on noin120 cm. 

Kuvia ja malleja on esitteen loppupuolella.  
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 Huivien pohjavärit ja mahdollisesti ruudun koko tai malli pitää valita 17.7. 

mennessä ennen kurssin alkamista, jotta materiaalit voi hankkia 

kurssipaikalle etukäteen. Kurssilaiset valitsevat haluamansa huivin 

pohjavärin ja mallin kuvien tai/ja valmiiden huivien perusteella. Myös 

kurssilaisten omat mallit ja toiveet otetaan huomioon. Mallit niistä pitää 

saada myös 17.7.mennessä opettajalle. 

Huivit kudotaan yhteisloimina niin, että yksiin kangaspuihin rakennetaan 

loimi useammalle huiville. Näin säästetään aikaa ja ehditään valmistaa 

huivit valmiiksi kurssin aikana. Kurssilaisten käytössä on ainakin 4 

kangaspuut. Joka tapauksessa, kiirettä toki pitää! Mikäli mahdollista, osa 

loimista luodaan aikaisemmin, jos saan niistä väriehdotukset ja mallin. 

Lankana käytetään kampavillalankaa, joka on ohutta ja pehmeää ja 

sileää villalankaa. Langan värit pääsette näkemään netin kautta kun 

menette Kauhavalla olevan Lankavan sivulle ja etsitte sieltä Esito-

kampalanka tex 118x2 langan. Värivaihtoehtoja on paljon! 

Kun olette valinneet värit huiviinne, niin olkaa minuun yhteydessä, tai 

Aileen. Ailen kanssa suunnitellaan lähempänä kurssia, eli heinäkuun 

lopulla lankojen tilaukset ja kurssin aloittamista. Jos teillä on jo kaveri, 

joka haluaa samanvärisen huivin kanssasi, niin suunnitelkaa ja etsikää 

värit yhdessä, niin se helpottaa kovasti minun työtäni. 

   

Kurssiaikataulu   

Pe 9.8. klo 18.00-21.30. Kurssin aloittaminen ja kurssin aikataulun 

ja sisällön läpikäyminen yhdessä. Töiden jakaminen opiskelijoille. 

 La 10.8. klo 9.00-17.30. Päivän aikana tehdään tarvittavia työvaiheita 

huivin valmistamiseksi. 

 Su 11.8. klo 9.00-13.30. Päivän aikana tehdään tarvittavia työvaiheita 

huivin valmistamiseksi, osa kurssilaisista pääsee kutomaan. 

Pe 6.9. klo 18.00-21.30. Jatketaan tarvittavia työvaiheita jotta 

saadaan työt valmiiksi, eli kutomista ja viimeistelyä. 

La 7.9. klo 9.00-17.30. Jatketaan tarvittavia työvaiheita jotta 

saadaan työt valmiiksi, eli kutomista ja viimeistelyä. 

 Su 8.9. klo 9.00-13.30. Huivien viimeistelemistä sekä kurssin 

lopetus ja palaute. 

 



   

Tässä pari kuvaa edelliseltä huivin kudontakurssilta vuodelta 2015, muistelen. 

 

 

Alla on muutamia kuvia valmiista huiveista. Mallit ovat tummanharmaa-, valko-, sini- ja 

punapohjaisia. Kuvista näkee millaisia ruudutuksia huiveissa voi olla. 

      

a. harmaapohjainen   e. valkopohjainen 

       

b. sinipohjainen   f. punapohjainen 



       

c. punapohjainen   g. punapohjainen 

 

d. punapohjainen 

Musta tai vihreäpohjaista mallia ei minulla ole, mutta sellainenkin on mahdollista kutoa 

kurssillamme. Ruudutuksen värit vain pitää valita pohjaan sopiviksi. Väreinä ovat perinteisesti 

tietenkin olleet kirkkaat ja puhtaat värit, mutta nykyisin voi tehdä mieltymyksensä mukaan. 

Tietenkään minä en tiedä teidän mieltymyksiä, siksi onkin parempi, jos valitsen lankakartalta 

puhtaita värejä, niin kuin saamenpuvuissa on. Pohjaväri pitää tietää minimissään. 

Jos jollakin on sopiva ja haluttu ruutumalli, niin sen voi myös toteuttaa, mikäli joku toinenkin 

kutoja haluaa samanlaisen. Malli pitää tietenkin toimittaa minulle etukäteen, hyvä 

kuvakokonaisuudesta ja lähikuva ruuduista.  Tämän tiedon haluan myös viimeistään 17.7. 

 

Kurssille ilmoittaudutaan Järvi - Saimaan kansalaisopiston toimistoon Suvi Saalille 044-

4175220. Voit ilmoittautua myös Hellewin kautta, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, kurssin 

tunnus on 1104400. Ilmoittautuminen pitää tehdä 11.7.2019 mennessä. 

 

Yhteyshenkilönä toimii Aile Torikka. 

Terveisin Merja Heikkinen 


