NUNO‐HUOVUTUS
Nuno‐huovutuksessa esihuopaan yhdistetään erilaisia materiaaleja (kimallekuidut, pitsit, kankaanpalat
ym.), jotka "liimataan" kiinni peittäen koko työ silkkisifongilla. Työn edistyessä rakennusvaiheesta
huovutukseen, muodostuu huovan pintaan kolmiulotteisia "kuplia" aina sinne, missä kohtaa on estoja
(kimallekuidut, pitsit ym.).
Lopputuloksena syntyy upea, kevyt, ‐rakenteeltaan mielenkiintoinen asustekangas.
Nunotetut asustekankaat myös kestävät käytössä hyvin. Villan nyppyyntyminen vähenee ja myös
huovalle ominaista venymistä saadaan estettyä pintarakenteen ansiosta.
Parhaimmat pintamateriaalit Nunoihin ovat silkkisifonki, Pongee‐silkki, sekä sideharsokangas.
Jokaisella huovuttajalla on tietysti oma tyylinsä Nunojen huovutukseen, eikä oikeaa tai väärää tapaa
ole olemassa. Tärkeintä on, että tekijällä on hauskaa ja Nunot tehdään huolellisesti loppuun asti.
Upeimmat Nunot saadaan aikaiseksi, kun uskalletaan rohkeasti ja luovasti kokeilla kaikkea mahdollista
ja mahdotonta. Kokeilut, testit ja virheet opettavat tekijäänsä kaikkein parhaiten!
Nuno‐huovutuksessa koko esihuopa lisukkeineen kääritään kuplamuovien sisään. Nuno‐pinta ei
sellaisenaan kestä bambuverhoa rullauksessa, mutta Nunon ollessa kuplamuovien suojassa, voidaan
rullaamisessa käyttää bambuverhoa apuna. Nuno/kuplamuovirullaa ei tarvitse sitoa kiinni
jos sitä rullataan bambuverhon sisässä, ‐ilman bambuverhoa on Nunorulla sidottava kiinni useasta eri
kohdasta.
Ohjeet:
Leikkaa kaksi palaa kuplamuovia, molempien palojen tulee olla Nuno‐työtäsi isompia.
Laita ensimmäinen kuplamuovi kuplat ylöspäin ja aloita Nunon rakentaminen sen päälle:
esihuopaa, mahdollisia lisukkeita (esim. Topsya, kimallekuitua) ja päälle silkkisifonki tai Pongee‐silkki.
Silkkisifongin tulee peittää koko esihuopa.
Jos silkkisifonki loppuu kesken ja joudut jatkamaan toisella palalla, niin laita sifonkeja reilusti toistensa
päälle (tulee taas uusi värisävy).
Jatkokohta ei saa olla kimallekuitujen yms. päällä, sillä silloin silkkisifonki ei pääse nappaamaan kiinni.
Kostuta Nunosi lämpimällä saippuaisella vedellä.
Aseta toinen kuplamuovipala Nunon päälle kuplat alaspäin ja lorauta hieman saippuaista vettä muovin
pinnalle. Huovuta kevyesti muovin läpi. Kääri Nuno rullaksi (ojentele muoveja rullaa kääriessäsi) ja
rullaa esim. 10 min.
Avaa rulla ja tarkista työ. Jos silkkisifonki ei ole "liimautunut", niin jatka rullausta.
Jos silkkisifonki on tarttunut kiinni alkaa heittely.
Purista työstäsi pois ylimääräistä vettä ja heittele Nunoasi kunnolla lyöden ilmaan ja pöydälle,
käännellen heitellessäsi. Heittele n. 5 min.
Tarkista työ. Nyt pitäisi pinnassa olla jo kolmiulotteisia "kuplia".
Lämmitä Nunosi saippuavedellä (purista taas ylimääräinen vesi pois) ja heittele valmiiksi.
Nuno on valmis, kun se on napakka. Työsi on myös kutistunut 30‐45%.
Loppuheittelyyn voi kulua reilustikin aikaa, aika riippuu työsi koosta, lämpötilasta ja käsivoimistasi!
Huuhtele valmis Nunohuopa ensin kuumalla vedellä ja lopuksi kylmällä vedellä. Väännä niin kuivaksi
kuin saat ja ripusta kuivumaan.

Muista:
Värjätyillä merinovilloilla voit maalata tai sävyttää esihuopapohjaasi. Merinovilloilla voit myös sävytellä
sifongin päälle.
Jos käytät Nunossasi kokeilevasti kankaita ym. joista et ole varma ottavatko ne kiinni, niin muutama
karva merinovillaa kankaiden päälle (sifongin alle)antaa sinulle lisävarmistusta.
Samalla tekniikalla voit myös huovuttaa sifonki‐ ja pongee‐silkki huiveihin koristeita esihuovasta tai
merinovilloista (Topsyt).
Laita silkkihuivi alemman kuplamuovin päälle. Rakenna mieleisesi kuvio (palloja, raitoja, ristikkoa ym.)
leikatusta esihuovasta. Voit kiinnittää kuviot neulaamalla niitä muutamasta kohdasta (vastakkaiselle
puolella voi olla myös hieman esihuopaa tai merinovillaa).
Lisää päälle toinen kuplamuovi, kääri rullaksi ja jatka työskentelyä Nuno –tekniikalla.
Silkki on näin työstettynä hauraampaa, joten tarkasta työtäsi välillä.

Hauskoja huovutus hetkiä!!

