
REGIA for Hand-Dye -lankaa voi värjätä erilaisiin tarkoituksiin. Bloggaaja Ute Rehner näyttää 
https://heutestrickich.blogspot.de/ -sivuilla kuinka helppoa se on. 

Hyvät Luovat Neulojat. 

Haluaisitteko värjätä lankanne itse? Se on todella helppoa. Kokeilin uuden REGIA for Hand-Dye 

-langan värjäämistä ja tein askel-askeleelta ohjeet näyttääkseni kuinka lankoja värjäsin. Näillä erilaisilla 

helpoilla menetelmillä voitte värjätä lankaa ja jopa aloittelija saa kauniita sävyjä aikaiseksi vähillä, 

yksinkertaisilla aineilla.  
Yleensä villa huopuu korkeissa lämpötiloissa, joten villaa täytyy lämmittää hitaasti ja turhia 

sekoittelematta. REGIA for Hand-Dye -lanka on kuitenkin kehitetty kestämään lämmityksen ja se 

selvisi hyvin erilaiset värjäyskokeiluni 60 asteisessa vedessä huopumatta. En huomannut minkäänlaista 

langan kutistumista tai huopumista.  
Kokeilin seuraavia menetelmiä: 

Semisolid-värjäys 

Dippausvärjäys 
Solmuvärjäys 

Purkkivärjäys 

Nyt on teidän vuoronne! Toivottavasti teillä on hauskaa kun sekoitatte, 

värjäätte ja kokeilette eri tekniikoita ja sitten neulotte yksilöllisiä, itsevärjättyjä 

neuleita.  

                                            

– terveisin Ute Rehner 
 

REGIA for Hand-Dye -langan käsin värjäys  

VALMISTELU 
Lanka  

REGIA for Hand-Dye -lanka myydään vyyhtenä ja langan päät 

on jo solmittu.  
Ennekuin aloitat värjäyksen, solmi vyyhti muutamista kohdista 

löyhästi, jottei langat sotkeennu värjäyksen ja pesun aikana. 

Aukaise siis vyyhti ja pujottele 3:sta kohtaa vyyhdin läpi erillinen 

väriä päästämätön lanka. Jätä lanka hyvin löyhälle, jotta vyyhti 

värjäytyy tasaisesti. Solmi langan päät yhteen hyvin tiukasti, 

jottei solmu avaudu värjäyksen aikana.  

 
Langan liottaminen ei ole välttämätöntä ennen värjäystä, mutta 

märkä vyyhti on helpompi upottaa värjäysliemeen. Siksi annan 

yleensä langan liota n. 30 min yhdessä litrassa vettä, jossa on n. 
6 tl etikkaa. Etikkaveden voi käyttää myöhemmin 

värjäysliemeen. 

https://heutestrickich.blogspot.de/


 

 

HUOM: Vyyhdin ympäri kiedotusta löyhästä langasta saa vyyhdin 

nostettua väriliemestä. Sain tämän neuvon ystävältäni, joka värjää 
paljon. 

 

 
 

 

 

Väriaine 

Käytin kaikkiin näihin värjäyksiin Simplicol Textile Dye Expert 
-väriainetta. Koska värjäsin aina vain yhden villavyyhden, en 

käyttänyt koko pakettia kerralla. Huomasin, että 40-50 g (=7-8 

tl) on sopiva määrä värijauhetta, jotta lanka värjäytyy täysin. 

Vaaleamman värin saa, kun käyttää 25 g (=4 tl) värijauhetta. Kun 

käyttää näin vähän väriainetta, on väriliemi 60 min jälkeen lähes 

läpinäkyvää koska lanka imee itseensä lähes kaiken pigmentin. 
Jos sinulla ei ole vaakaa, 50 g värijauhetta n. 8 tl. Koska värjäys 

vaatii luovuutta ja kokeilunhalua ei mittojen tarvitse olla niin tarkkoja. 

Koska käytät vain kolmasosan värijauhetta paketista, tarvitset 75 g (=12 tl) ruokasuolaa ja koska värjäät 

villaa, tarvitset vain n. 6 tl etikkaa.  
 

Tarvikkeet 

REGIA for Hand-Due -langan ja Simplicol Textile Dye Expert -väriaineen lisäksi tarvitset: 
- Lankaa vyyhdin sitomiseen 

- Mittakuppi tai vaaka 

- Teelusikoita värijauheen mittaamiseen 
- Pöytäsuolaa 

- Etikkaa 

- Kulhoja tai muita sopivia astioita 

- Lusikoita sekoittamiseen 

- Kumihansikkaat 

- Kulhon, jonka avulla voit siirtää langan pesualtaaseen 

- Vanhat vaatteet, jotka saavat likaantua 
- Jokin suoja esim. vanha sanomalehti, jolla voit suojata työskentelytilan ja lattian 

Käytä kulhoja, lusikoita, mittakuppeja yms. vain värjäykseen, ei ruokiin. Voit käyttää vanhoja astioita, 

suuria tyhjiä purkkeja, puhtaita keraamisia ruukkuja jne. Voit myös käyttää muovilusikoita ja alumiinisia 
grillialustoja, jotka voit heittää pois, kun olet lopettanut värjäyksen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

YLEINEN VÄRJÄYSTAPA 

 
Värjäys tapahtuu kulhossa jossa on 60 asteista vettä. 

Kaikki mitat ovat yhtä REGIA for Hand-Due -vyyhdin 

värjäystä varten. 
- Sopivan kokoinen kulho (katso `Luovat 

tekniikat`-osiosta lisätietoja) 

- 2 l vettä 
- 4-8 tl Simplicol Textile Dye Expert -väriainetta 

(määrä riippuu siitä kuinka voimakkaan värin haluat) 

- 12 tl pöytäsuolaa 
- 6 tl etikkaa  

 

Valmista väriseos kulhoon näin: Lisää etikka 0,75 litraan kylmää vettä (tai käytä liotusvedettä) ja lisää 

1,25 l kiehuvaa vettä, näin saat 2 litraa n. 60 asteista vettä. Lisää suola sekä väriaine veteen, sekoita ja 
anna kunnolla liuota.  

Laita sitten valmisteltu vyyhti varovasti ja tasaisesti väriliemeen. Älä sekoita vettä liikaa. Jätä vyyhti 

värjäytymään 1 tunniksi. Riippuen siitä minkälaisen värjäystuloksen haluat (katso `Luovat 

tekniikat`-osiosta lisää erilaisista värjäyksistä), kääntele vyyhtiä silloin tällöin kulhossa varovasti jotta se 

on kokonaan väriliemen alla. 

 

HUOM: 

Väriaineen valmistajan ohjeen mukaan tulee väriliemen 

olla koko värjäyksen ajan 60 asteista. Siksi käytin 

värjäyksessä teräsastioita sekä keraamisia- ja lasipurkkeja, 
jotka kestävät 60 asteen. Kun olin upottanut vyyhdin 

väriliemeen, laitoin kulhon 60 asteiseen uuniin n. 45 

minuutiksi. Otin sen jälkeen astian pois uunista ja annoin 
liemen jäähtyä n. 15 min kunnes vesi oli haaleaa. 

 

 

HUUHTELU, PESU JA VÄRINKIINNITYS 

Ota värjäyksen jälkeen vyyhti pois vedestä ja avaa se 

varovasti. Huuhtele sitten ylimääräinen väri pois 

juoksevan lämpimän veden alla, kunnes vesi on aivan 
kirkasta. Puristele vesi kunnolla pois, älä kierrä vyyhtiä! 

Pese sitten lanka vedessä, jossa on hieman villan 

pesuainetta, näin voi väriä lähteä vielä hieman. Huuhtele 
kunnes vesi on aivan kirkasta. Puristele jälleen vesi pois 

huolella. 

Jos on tarpeen, kiinnitä väri lankaan Simplicol Colour Fixative Expert -aineella valmistajan ohjeiden 

mukaan. Ilman kiinnitysainetta sukkani haalistuivat hieman pesussa. 

 

 
 

 

 

 



 

 

LUOVAT TEKNIIKAT 

Semi-solid käsinvärjäys 
Laita ensin koko vyyhti väriliemeen 1 tunniksi ja värjää 

sen jälkeen vyyhtiin vaaleita sekä tummia kohtia 

samalla värillä. Tätä sanotaan semi-solid värjäykseksi. 
 

- Kulho tai sopiva astia: Ota laaja ja leveä kulho, jos 

haluat upottaa vyyhdin väriliemeen jotta se värjäytyisi 
kokonaan. Ota pienempi ja kapeampi astia jos haluat 

lankaan värikkäät vaaleat ja tummat sävyt. Tämän saat 

aikaan, kun lankojen pinnat eivät kaikki ole väriliemessä. 
- 4-8 tl Simplicol Textile Dye Expert -väriainetta 

(määrä riippuu siitä kuinka voimakkaan värin haluat) 

- 12 tl pöytäsuolaa 

- 6 tl etikkaa  
1. Avaa vyyhti ja, jos haluat, liota sitä 30 min kylmässä etikkavedessä. 

2. Suojaa työskentelytaso ja muista laittaa kumihanskat käteen sekä ota kaikki tarvikkeet esille. 

3. Kaada 2 l lämmintä vettä (60 asteista), tai 1,25 l kiehuvaa vettä sekä 0,75 l kylmää etikkavettä, 

kulhoon tai astiaan. Sekoita varovasti sekä suola että värijauhe ja anna liueta. 

4. Jos liotit vyyhdin, puristele sitä (älä kierrä) jotta siitä lähtee ylimääräinen vesi pois. 

Jos haluat värjätä koko vyyhdin, upota se astiaan siten, että väriliemi peittää sen kokonaan. Jos haluat 

värikkään vaalea- ja tummasävyisen langan, laskosta lankaa ennekuin upotat sen väriliemeen. Tällöin 

väri imeytyy epätasaisesti lankoihin. Tämä onnistuu parhaiten kapeassa astiassa. 

5. Anna langan värjäytyä 1 tunti. Jos haluat tasaisen värin, kääntele vyyhtiä silloin tällöin väriliemessä 

varovasti, mutta älä sekoita jottei villa huovutu. Jos haluat värikkään vaalea- ja tummasävyisen langan, 
älä kääntele vyyhtiä ollenkaan. 

6. Ota tunnin kuluttua jäähtynyt vyyhti pois astiasta ja puristele varovasti ylimääräinen väriaine pois. 

Huuhtele lämpimän juoksevan veden alla kunnes langoista ei lähde enää väriä. Puristele vesi varovasti 
pois, älä kierrä vyyhtiä. 

7. Pese vyyhti varovasti, käytä hieman villanpesuainetta. Huuhtele jälleen kunnes loputkin irtovärit ovat 

lähteneet. Puristele vesi pois, älä kierrä vyyhtiä. Avaa vyyhti ja anna sen kuivua. 

 

Dippausvärjäys 

Tässä värjäystavassa laitetaan osa vyyhdestä yhteen 

tai useampaan väriliemeen tunnin ajaksi. Näin 
yhteen vyyhtiin tulee erivärisiä osia. Tässä neuvotaan 

värjäämään kahdella värillä, mutta värejä voi olla 

useampiakin. 
- Astia, johon mahtuu n. 3 l vettä veden 

sekoittamiseen 

- 2 astiaa värjäystä varten (joihin mahtuu vajaat 2 l) 

- 2 väriä, 2-4 tl Simplicol Textile Dye Expert 

-värijauhetta, molempia värejä. Parhaan tuloksen saat, kun käytät puolen vyyhdin värjäämiseen 3 tl 

värijauhetta ja 1,2 l vettä 
- 12 tl suolaa 

- 6 tl etikkaa 

 

 



 

 

1. Avaa vyyhti ja liota sitä 30 min kylmässä etikkavedessä. 

2. Suojaa työskentelytaso ja muista laittaa kumihanskat käteen sekä ota kaikki tarvikkeet esille. 
3. Kaada 2 l lämmintä vettä (60 asteista), tai 1,25 l kiehuvaa vettä sekä 0,75 l kylmää etikkavettä, 

kulhoon tai astiaan. Lisää suola ja anna liueta. Mittaa värjäysasioihin tätä vettä tarvittavat määrät, sekoita 

niihin varovasti värijauheet ja anna liueta. 
4. Puristele vyyhtiä (älä kierrä) jotta siitä lähtee ylimääräinen vesi pois. Asettele vyyhdin päät väriliemiin. 

Anna värjäytyä 1 tunti. Koska vyyhdin päät ovat eri astioissa, jää vyyhdin keskelle värjääntymättömät 

kohdat. Voit jättää keskikohdat ilman väriä tai sitten voit käännellä vyyhtiä hieman väriliemissä siten, 
että myös keskikohdat värjäytyvät hieman. 

5. Puristele tunnin kuluttua ylimääräiset väriaineet pois vyyhdistä ja huuhtele se lämpimän juoksevan 

veden alla kunnes langoista ei lähde enää väriä. Puristele vesi varovasti pois, älä kierrä vyyhtiä. 
6. Pese vyyhti varovasti, käytä hieman villanpesuainetta. Huuhtele jälleen kunnes loputkin irtovärit ovat 

lähteneet. Puristele vesi pois, älä kierrä vyyhtiä. Avaa vyyhti ja anna sen kuivua. 

 

HUOM: Voit värjätä näin myös yhdellä värillä. 
Valmista tällöin väriliemi edellä neuvotun ohjeen 

mukaan vain yhdestä väristä. Jätä vain valkoiseksi 

jäävät osat pois liemestä. Voit tällöin jättää ne 

osat, joita ei värjätä astian ulkopuolelle tai nostaa 

ne puutikkujen varaan liemen yläpuolelle. 

 

 

 

 

 
 

 

Solmuvärjäys 
Tässä värjäysmenetelmässä vyyhdin ympäri 

kierretään tiukasti langanpätkiä lyhyille matkoille, 

jolloin nämä kohdat eivät värjäydy. Puuvillalangat 

sopivat hyvin vyyhdin sitomiseen, solmi langan päät 

huolellisesti jotta ne eivät avaudu. Värjäyksen aikana 

solmitut kohdat jäävät valkoisiksi. Voit värjätä vyyhdin 

joko semi-solid menetelmällä tai useampi värisellä 
dippausvärjäysmenetelmällä. Irrota sidontalangat 

värjäyksen jälkeen ja levitä vyyhti kuivumaan.  

 
HUOM: Kun solmuvärjäsin, en huuhdellut vyyhtiä 

etukäteen, näin väriaine ei imeytynyt sidontalangan 

alle niin helposti. Käytin myös vähemmän 

värijauhetta, vain 4-5 tl. Näin melkein kaikki pigmentti 

imeytyy villaan ja vesi on melkein kirkasta värjäyksen 

lopussa. Väri ei myöskään imeydy sidottuihin kohtiin 
huuhtelun ja pesun aikana. 

 

 

 



 

Purkkivärjäys 

Jos pidät yllätyksistä, tässä sinulle ihanteellinen 

värjäystapa! Värjäystulos on aina niin yllättävä, että 
en millään jaksaisi odottaa tuntia nähdäkseni mitä 

tällä kertaa tuli. Tässä menetelmässä värit laitetaan 

samaan astiaan ja veteen eikä erillisiin astioihin 
kuten edellä. 

Käytin kolmea väriä, mutta voit käyttää niitä 

enemmänkin. Tärkeää on vain, että käytät oikean 
määrän värijauhetta, huomasin, että yhteensä 6 tl oli 

riittävästi. 

- Astia, johon mahtuu n. 2,5 l vettä veden sekoittamiseen 
- 1 korkea purkki tai astia, johon mahtuu vajaa 2 l vettä värjäystä varten  

- 3 väriä, 2 tl Simplicol Textile Dye Expert -värijauhetta, jokaista väriä.  

- 12 tl suolaa 

- 6 tl etikkaa 
1. Avaa vyyhti ja sido sen ympäri löyhä lanka, jonka avulla voit nostaa vyyhdin väriliemestä. Liota vyyhtiä 

30 min kylmässä etikkavedessä. 

2. Suojaa työskentelytaso ja muista laittaa kumihanskat käteen sekä ota kaikki tarvikkeet esille. 

3. Kaada vajaa 2 l lämmintä vettä (60 asteista), tai 1,25 l kiehuvaa vettä sekä 0,75 l kylmää etikkavettä 

sekoitusastiaan. Lisää suola ja anna liueta.  

4. Puristele vyyhtiä (älä kierrä) jotta siitä lähtee ylimääräinen vesi pois. Laita nyt vyyhdin pää 

värjäysastiaan ja ripottele hieman värijauhetta suoraan vyyhdin päälle, käytä tummin väri ensin. Minulla 

oli tummin väri mariininsinistä. Paina vyyhdin päätä syvemmälle astiaan ja taittele lisää vyyhtiä astiaan, 

ripottele taas värijauhetta sen päälle. Käytä värijauheet niin, että yksi väri tulee aina kolmasosaan 

vyyhtiä. Kun olet käyttänyt ensimmäisen värijauheen, kaada varovasti kolmasosa lämpimästä vedestä 
vyyhdin päälle. Tee samoin seuraavalle kolmasosalle vyyhtiä, eli ripottele seuraavaksi tummin väri 

vyyhdin väleihin ja kaada sitten kolmasosa lämmintä vettä varovasti vyyhdin päälle. Minulla oli tässä 

kirsikanpunainen väri. Taittele loputkin vyyhdistä astiaan ja ripottele samalla viimeinen värijauhe sen 
väleihin. Kaada loput lämpimästä vedestä astiaan varovasti ja paina vyyhti kokonaan veden alle. Älä 

enää siirtele astiaa. Anna imeytyä 1 tunti.  

5. Ota astia pesualtaaseen ja huuhtele vyyhti, jokainen väri erikseen etteivät värit sekoitu. Minulla oli 

astian pohjalla vielä tumminta väriä enkä halunnut sen imeytyvän vaaleampiin väreihin.  

6. Pese vyyhti varovasti, käytä hieman villanpesuainetta. Huuhtele jälleen kunnes loputkin irtovärit ovat 

lähteneet. Puristele vesi pois, älä kierrä vyyhtiä. Avaa vyyhti ja anna sen kuivua. 

Tulet yllättymään!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



JA NYT ON AIKA NEULOA 

Ehkä ajattelet, että itsevärjäämäsi lanka on niin kaunis, ettet halua neuloa siitä mitään! Totta kait voit 

tehdä mitä haluat, mutta itse olin innokas näkemään minkä näköiset sukat langasta tulee.  
Ensin sinun täytyy keriä vyyhti. Laita vyyhti esim. tulin 

selkänojan ympärille, avaa solmut ja keri kerä. 

HUOM: Jos lanka takertuu sitä kerittäessä, älä 
missään nimessä pujottele lankaa vyyhdin lankojen 

välistä muuten joudut pujottelemaan sitä koko ajan 

ja keriminen vie iäisyyden. Ravistele vain vyyhtiä jotta 
saat se tasaiseksi.  

Katso kuinka hienolta sukat näyttävät! Ja siihen 

tarvittiin vain peruslankaa, yksi väri ja helppo 

värjäysmenetelmä.  
Jopa spiraalit väriraidat onnistuivat hienosti tässä 

7,5-8 koon sukassa johon loin 64 s. Sukat näyttävät varmasti erilaisilta, kun ne neuloo eri kokoisiksi, 

mutta sehän juuri tässä onkin mielenkiintoista ja viihdyttävää. 
 

ÄLÄ KOSKAAN LOPETA IDEOIMISTA 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kun kerran olet aloittanut, olen varma etteivät ideat lopu. 

Mitäpä jos värjäisit toisiinsa sopivia yksivärisiä ja monivärisiä vyyhtejä ja neuloisit sitten ne yhdessä. Voit 

tehdä tämän myös yhdellä vyyhdillä. Vyyhteä tällöin ensin 25 g villalankaa ja värjää tämä vyyhti yhdellä 

värillä. Värjää sitten loput langasta kahdella värillä. Neulo sukan tietyt kohdat yksivärisellä langalla ja 
loput kirjavalla.  

Voit myös värjätä langan siten, että saat vinot kuviot, käytä useampaa värjäysmenetelmää jne. 

ONKO SINULLA LISÄÄ IDEOITA, ANNA PALAA! 


