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Loimi  12-säik. kalalanka, tex 30x12, 1 kg = n. 2560 m.
Loimen leveys 83,6 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 209 + 4
 pituus 10 m 
 langanmenekki 810 g

Pirta  25/1
Sidos  Pohjalainen kilpikangas

Syke-matto 3706

MALLISUUNNITTELU  Kirsi Vakkari  KUTOJA  Kirsi Vakkari

Koko valmiina 73 x 215 cm

NIISINTÄOHJEITA

Reunat: Jätä reunalangat tasoon. Ota reunimmaisen niiden langat 
pois niidensilmästä (tai pujota reunimmainen niisi pois niisivarrelta). 
Heitä kude aina viriöön tasossa olevan langan yli ja ota pois ali, niin 
reuna sitoutuu kauniisti.

KUDONTAOHJEET

Jätä loimesta hapsuvaraa n. 13 cm. Kudo maton päihin tueksi 
muutama senttimetri pois purettavalla kuteella. Kudo matto 
poljentaohjetta seuraten kolmella sukkulalla.

RAIDOITUS

Tumma raita: tummanvihreä trikoo + vihreä trikoo + mustankirjava 
räsykude

Vaalea raita: vihreä trikoo + beige trikoo + vaalea räsykude

16 cm tumma raita
5 cm vaalea raita
2,5 cm tumma raita
8 cm vaalea raita
2,5 cm tumma raita
5 cm vaalea raita

16 cm tumma raita
28 cm vaalea raita
Toista alusta 1 kerran
16 cm tumma raita
5 cm vaalea raita
2,5 cm tumma raita
8 cm vaalea raita
2,5 cm tumma raita
5 cm vaalea raita
16 cm tumma raita

Kudottu pituus on 2,20 m.

KUTEENMENEKKI 1 MATTOON

Trikoomatonkude
vihreä 1,52 kg
tummanvihreä 0,65 kg
beige 0,59 kg

Räsykude, leveys n. 2,0 cm
vaalea räsykude 0,40 kg
tumma räsykude 0,36 kg



2 x 80 = 160 lankaa

= langat pois niidensilmästä
Loimen kaksi reunimmaista lankaa ovat kaksinkertaisia.
Niisinnässä:

2 x
3 l.

= 40 lankaa
2 l.

Yhteensä 205 + 4 l.

2 x
= 40 lankaa

2 x
= 40 lankaa

2 x

toista
Poljennassa:

= väri 3
= väri 2
= väri 1
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VIIMEISTELY

Pura ylimääräinen kude pois maton päistä ja solmi loimilangat tiukoin 
kankurinsolmuin 1 + 1 lankaa yhteen aivan kankaan reunaan. Tee vielä 
hevosenhäntäsolmut neljällä langalla. Tasaa hapsut yhtä pitkiksi.  

Melkein 3D 
Matossa pieni ”sykäys” rikkoo jokaisen 
väriraidan samasta kohtaa. Rikkoutunut raita 
luo illuusion matalammasta ja korkeammasta 
pitkittäisestä raidasta.



Kehrää kuviokuteet itse villasta. Lisää mukaan muita materiaaleja ja 
tehosteita oman makusi ja mielesi mukaan. 

Kirsi sekoitti eri värisiä merinovillakuituja ja kehräsi niistä lankaa 
värttinällä. Mukana kulki koko ajan myös kaksi ohutta ja kiiltävää 
Creafil-lankaa. Kehrätty lanka on kevyesti kerrattua ja vahvuudeltaan 
vaihtelevaa, jossa värit ja villan pehmeä kaunis rakenne jäävät esille.

Kehrää kuviokudetta ensin pieni määrä ja kudo sillä muutama 
rivi, niin näet, kuinka kude käyttäytyy. Palttinaisten pellavaisten 
välikuteiden tiheys on sama kuin loimessa. Kuviokude kulkee 
palttinakuteiden välissä joka toisena kuteena. Pidä kehrätyn 
kuteen vahvuus kohtuullisena, sillä liian paksu kude voi tehdä 
kuultokudoksesta aaltoilevan ja epätasaisen.

Tässä mallissa kuvio kulkee raitana reunasta reunaan, jolloin sen 
paksuus voi hieman vaihdella. Jos kudottaisiin irrallisia kuvioita 
keskelle työtä, pitäisi kuteen olla täsmälleen palttinakuteiden väliin 
mahtuvaa, jotta työ pysyisi tasaisena ja siistinä.

Sekoita omat 
värit villasta. 
Lisää mukaan 

tehosteita.

Kehrää kudetta


