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Päärme 8 cm kuten
alussa.
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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Marjatta Hirvi

Koko valmiina 67 x 175 cm
Huomaa, että matto kapenee paljon
loimen leveydestä.

Taivaskero 3651

Pirta
Sidos

25/1
Pohjalainen kilpikangas

Raitakohdat:
valkoinen

12-säik. kalalanka, tex 30x12, valkaisematon
1 kg = n. 2560 m.
leveys 82,4 cm
tiheys 2,5 lankaa/cm
lankaluku 206 + 4
pituus 7 m (3 mattoa)

KUTEENMENEKKI 1 mattoon
Mini-ontelokude, musta 620 g
Lilli-ontelokude
valkaisematon 1200 g
vaaleanharmaa 600 g
+ päärmeisiin 12-säik. kalalankaa 25 g

KUDONTAOHJE
Jätä maton päihin loimesta kutomatta n. 6 cm
solmiamisvaraksi. Kudo päärmettä varten 8 cm
vuorotellen 1 heitto mustaa Mini-ontelokudetta, 1 heitto
luonnonvalkoista (= valkaisematon) Lilli-ontelokudetta ja
3 heittoa kalalankaa.
Kudo matto poljentaohjeen mukaisesti palttinaisena
pohjakuteena musta Mini-ontelokude ja kuviokuteena
luonnonvalkoinen Lilli-ontelokude, raidoissa
vaaleanharmaa. Raitojen kohta on merkitty
poljentaohjeeseen.
Kankaan kudottu pituus puissa mitattuna oli 184 cm +
päärmeet.
Viimeistely
Solmi loimilangat tiukoin kankurinsolmuin. Lyhennä
hapsut n. 3 cm mittaisiksi. Ompele päärme käsin 6-säik.
kalalangalla tai vastaavalla vahvalla langalla. Jätä sisävaraksi
vain pari ensimmäistä kudeheittoa, niin päärmeestä tulee
litteä ja tasainen. Prässää matto kostean liinan läpi.

Mallikerta,
toista
maton
pituuteen
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Raidoitus:
2 mallikertaa luonnonvalkoinen (n. 48 cm)
4 mallikertaa: harmaa (n. 16 cm)
luonnonvalkoinen (n. 9 cm)
1 mallikerta luonnonvalkoinen
+ täydennys loppuun luonnonvalkoinen

Raitakohdat:
harmaa

Loimi

Toista 3 x
= täydennys
maton loppuun

3x
Poljennassa:
= musta Mini-ontelokude
= luonnonvalkoinen / harmaa Lilli-ontelokude
= kalalanka (loimilanka)
Poljennassa vasen palttina ennen ensimmäistä kuviokudetta.
Niisinnässä:
* loimen reunoissa 2 lankaa kaksinkertaisena
= langat pois niidensilmästä
* *

1 l.

Päärme,
toista
n. 8 cm
* *

toista 6 x
6 x 34 l. = 204 l.

1 l. Yht. 206 + 4 l.

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Marjatta Hirvi

Koko valmiina 72 x 154 cm

Toivomuslähde
3650
Loimi

Pirta
Sidos

12-säik. kalalanka, tex 30x12, valkaisematon
1 kg = n. 2560 m.
leveys 82,4 cm
tiheys 2,5 lankaa/cm
lankaluku 206 + 4
pituus 7 m (3 mattoa)

Päärme n. 8 cm
kuten alussa.

*

25/1
Pohjalainen kilpikangas

KUTEENMENEKKI 1 mattoon

*
Lopeta maton
viimeinen
mallikerta
tähän kohtaan.

Eko-ontelokude
farkunsininen (tummansininen)1040 g
Trikoomatonkude
harmaa 1200 g
+ päärmeisiin 12-säik. kalalankaa 25 g

Mallikerta,
toista
maton
pituuteen

KUDONTAOHJE
Jätä maton päihin loimesta kutomatta n. 6 cm
solmiamisvaraksi. Kudo päärmettä varten 8 cm vuorotellen
3 heittoa kalalankaa, 1 heitto harmaata trikookudetta ja 1
heitto tummansinistä Eko-ontelokudetta.
Kudo matto poljentaohjeen mukaisesti palttinaisena
pohjakuteena tummansininen eko-ontelokude ja
kuviokuteena harmaa trikoomatonkude. Kankaan kudottu
pituus puissa mitattuna oli 155 cm + päärmeet.
Viimeistely
Solmi loimilangat tiukoin kankurinsolmuin. Ompele
päärmeet käsin 6-säik. kalalangalla tai vastaavalla vahvalla
langalla. Jätä sisävaraksi vain ensimmäiset kudeheitot, niin
päärmeestä tulee tasainen ja litteä.
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Poljennassa:
= tummansininen Eko-ontelokude
= harmaa trikookude
= kalalanka (loimilanka)
Poljennassa oikea palttina ennen ensimmäistä kuviokudetta.
Niisinnässä:
* loimen reunoissa 2 lankaa kaksinkertaisena
= langat pois niidensilmästä
* *

Prässää matto kostean liinan läpi.
1 l.

Päärme,
toista
n. 8 cm
* *

toista 6 x
6 x 34 l. = 204 l.

1 l. Yht. 206 + 4 l.

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Marjatta Hirvi
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Koko valmiina 72 x 162cm

Lumilinna 3652
Loimi

12-säik. kalalanka, tex 30x12, valkaisematon
1 kg = n. 2560 m.
leveys 82,4 cm
tiheys 2,5 lankaa/cm
lankaluku 206 + 4
pituus 7 m (3 mattoa)

Pirta
Sidos

25/1
Pohjalainen kilpikangas

KUTEENMENEKKI 1 mattoon
Trikoomatonkude
liila 1400 g
harmaa 640 g
valkoinen (ohutta) 810 g
vaalea liila 90 g
aprikoosi 100 g
vaaleanpunainen 130 g
Yhteensä 3170 g = n. 2,4 kg/m2
Malliin sopivat parhaiten ohuet ja keskivahvat kuteet. Kuteiden
vahvuus ja käsiala vaikuttavat huomattavasti menekkeihin.

KUDONTAOHJE
Jätä maton päihin hapsuvaraa. Kudo matto poljentaohjeen
mukaisesti kolmella värillä vuorotellen: 1 lila, 2 harmaa, 3
valkoinen. Mattoon on kudottu kevyet raidat vaihtamalla
harmaan kuteen tilalle toinen väri.
Raidoitus:
3 x mallikerta: 1. liila, 2. harmaa, 3. valkoinen (n. 26 cm)
1 x mallikerta: 1. liila, 2. vaalea liila, 3. valkoinen (n. 9 cm)
1 x mallikerta: 1. liila, 2. harmaa, 3. valkoinen
1 x mallikerta: 1. liila, 2. aprikoosi, 3. valkoinen
1 x mallikerta: 1. liila, 2. harmaa, 3. valkoinen
1 x mallikerta: 1. liila, 2. vaal.punainen, 3. valkoinen
Toista alusta haluamaasi pituuteen, tässä 2 x
3 x mallikerta: 1. liila, 2. harmaa, 3. valkoinen
Maton kudottu pituus puissa mitattuna 161 cm.

Matto on tukeva ja tiivis. Kuteiden menekki on suurempi kuin tavallisessa matossa. Malli on parhaimmillaan pitkässä matossa, jossa
väriä vaihtava kuvio ehtii muodostaa selkeitä jatkuvia kaaria.

Poljennassa:
= väri 1 (roosalila / vaal.lila / aprikoosi / vaal.punainen)
= väri 2 (harmaa)
= väri 3 (valkoinen)
Niisinnässä:
= langat pois niidensilmästä
* loimen reunoissa 2 lankaa kaksinkertaisena
* *

VIIMEISTELY
Solmi loimilangat tiukoin kankurinsolmuin. Tee kierretyt
hapsut tai letit ja tasaa päät yhtä pitkiksi. Prässää matto
kostean liinan läpi.
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1 l.

mallikerta,
toista

* *

toista 6 x
6 x 34 l. = 204 l.

1 l. Yht. 206 + 4 l.

Huom. Lisäämällä palttinapolkuset saat kudottua Toivomuslähde- ja Taivaskero-matot.

Mallit on julkaistu kudonnanharrastajien iloksi ja hyödyksi. Kudontamallien kaupallinen käyttö on kielletty. Kudontamalleja ei saa jakaa internetissä.
Tekijänoikeudet malleihin, ohjeisiin ja kuviin omistaa Mallikerta MH.

