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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA  Kirsi Reilin

Piste 3721

Tuolinmatto
Koko valmiina 52 x 180 cm
ja pesun jälkeen 49 x  173 cm

Loimi  Minimop-lanka, luonnonvalkoinen (52)
 1 kg = n. 700 m, Ø 2,5 mm, 
 80 % puuvillaa 20 % polyesteri
Loimen leveys 60,3 cm
 tiheys 3 lankaa/cm
 lankaluku 181 lankaa
 pituus 2,8 m
 menekki 740 g
Pirta  50/1
Sidos  Kudekuviollinen

KUTEENMENEKKI

Minimop-lanka, 1 kg = n. 700 m, Ø 2,5 mm, Lankava
52 luonnonvalkoinen 385 g
Lilli-ontelokude, 80 % puuvillaa 20 % polyesteri, Lankava
22 savunsininen 480 g

KUDONTAOHJE

Kudo 6 cm luonnonvalkoisella Minimop-langalla päärmettä 
varten. Vaihtoehtoisesti voit kutoa päärmettä n. 3 cm ja 
kääntää sen kokonaan nurjalle tai jättää loimesta hapsut. 
Kudo matto poljentaohjeen mukaisesti sininen Lilli-
ontelokude kuviokuteena ja luonnonvalkoinen Minimop-lanka 
palttinaisena pohjakuteena. Kuviokuteiden väliin heitetään 
kaksi heittoa palttinaa. Kuten tiheys on n. 9 Lilli-ontelokude 
+ 18 Minimop-kudetta/10 cm. Kudottu pituus on 206 cm 
päärmeineen. Huom! Kuviokude ei kulje reunaan saakka, vaan 
se jää kahden loimilangan päähän reunasta. Maton alussa 
aloita kuviokude kiertämällä se kolmanneksi reunimmaisen 
loimilangan ympäri, ei reunimmaisen.

VIIMEISTELY

Ompele kappaleiden päihin 3-askelsiksak. Varmista että 
loimilangat eivät pääse liikkumaan. Prässää matto ja päärmeet 
kostean liinan läpi. Ompele päärme käsin luonnonvalkoisella 
6-säik. kalalangalla. Käytä tylppäkärkistä neulaa ja ota neulalle 
aina kokonainen Minimop-lanka. Pesu koneessa 40oC, 
normaali linkous (n. 1200 kierrosta/s) tai pese käyttämiesi 
materiaalien ja maton rakenteen vaatimusten mukaisesti! 
Kuivata ilmavassa ja lämpimässä paikassa. 

18 x
18 x 10 = 180 l.

päärme
6 cm

päärme
6 cm

1 l.
Yhteensä 181 lankaa

Poljennassa:

 = kuviokude
Lilli-ontelokude

 = pohjakude,
moppilanka
(sama kuin loimi)

toista
maton
pituuteen

Jatka kuteet asettamalla ne n. 10 cm 
päällekkäin. Jätä päät nurjalle. Viimeiste-
lyssä ompele kuteen päätä kiinni 
alempaan kuteeseen ennen katkaisua. 
Vaihtoehtoisesti ontelokuteen päät voi 
vetää sisäkkäin virkkuukoukulla kudon-
tavaiheessa. Ompele muutama neulan 
pisto liitokseen vahvistukseksi.
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Matto kapenee ja lyhenee paljon kudon-
tavaiheessa ja pesussa! Luo tarpeeksi leveä 
ja pitkä loimi. Pidä loimi kudottaessa tiukalla 
ja käytä pingotinta.
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