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Kolme raitaa 3731 c

Koko valmiina 78 x 59 cm

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi  KUTOJA ja VÄRIT  Maarit Windt

© mallikerta

Loimi  12-säik. Liina kalalanka, valkaisematon
 tex 30x12, 1 kg = n. 2 560 m, Suomen Lanka
Loimen  leveys 86,8 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 217+4
 pituus 6,8 m
 langanmenekki 585 g = 86 g/1 m 

Pirta  25/1
Sidos  Monivärikuvikas

Matto kudotaan polkemalla kahta polkusta yhtä aikaa. 
Mukana on myös vaihtoehtoinen sidonta, jolla voidaan 
kutoa polkemalla yhtä polkusta kerrallaan. Niisintä on 
molemmissa sama.

Lankamatto tuspuilla

Loimen kaksi 
reunimmaista lankaa 
ovat kaksinkertaisia.

Niisinnässä:

9 x

116 136

29 x16 x

64 Yhteensä 217 lankaa

Poljennassa:

 = väri 2
 = väri 1

toista
= raita 1

 = väri 3

 = poljetaan yhtä aikaa
    kuviopolkusen kanssa

TAI jos halutaan polkea 
yhtä polkusta kerrallaan

toista
= raita 2

jne.

toista
= raita 1

toista
= raita 2

jne.

* värit vaihtuvat

* *

 heittosuunta

KUDONTAOHJEITA

Matossa on kolme eri väristä osaa vierekkäin ja se kudotaan 
kolmella sukkulalla: Sukkulalla 1 heitetty kude jää näkyville 
maton pinnalle yhteen osaan, sukkulalla 2 toiseen osaan ja 
sukkulalla 3 kolmanteen osaan. Heitä sukkulat vastakkaisilta 
puolilta. 3 heittoa kasvattaa kangasta yhden kuderivin verran. 
Nurjalla puolella kuteet menevät limittäin ja värit sekoittuvat. 
Tässä sidonnassa vasemmanpuoleisimmalla kuviopolkusella 
kude tulee päälle päin maton oikeaan reunaan, toisella 
heitetty kude keskelle ja kolmannella heitetty kude maton 
vasempaan reunaan.  
 
Reunat: Reunoista tulee samanlaiset, kun otat niisinnästä 
vasemmasta reunasta pois kaksi merkkiä.

Syötä kudetta riittävästi. Kangas on joustamatonta ja 
kudonta voi vaikeutua, jos matto kapenee liikaa. Tarvittaessa 
kokeile, voiko pingotinta säätää vähän kapeammalle. Ole 
säädössä varovainen, sillä liian kapealla olevan kankaan 
reunalangat voivat katketa sekä vahingoittaa pirtaa.

Huom. Maton päät purkautuvat helposti, jos niitä ei tueta! 
Kudo maton alkuun ja loppuun muutama senttimetri 
ylimääräisellä pois purettavalla kuteella tueksi. Kudo lisäksi 
mattojen väliin jätettävät hapsuvarat loimipäreillä tai 
tukevilla pahveilla.



Lankamatto tupsuilla
Koko valmiina 78 x 59 cm
Kudottu pituus on 65 cm.

Kerää kaikki kudonnasta, neulonnasta ja virkkauksesta jääneet 
lankojen loput. Yhdistä erilaisia lankoja moninkertaiseksi 
lankakuteeksi. Langat voivat olla villa- puuvilla ja 
sekoitelankoja. Langoista tehdään moninkertainen säielanka. 

Aseta kuteeseen tulevat langat laatikkoon, joista ne pääsevät 
purkautumaan toisiinsa takertumatta ja kierrä langat 
sukkulalle. Tee ensin kokeilu, josta saat selville, mikä on sopiva 
lankakuteen paksuus. 

Tee kaikista lankasekoituksista suurin piirtein yhtä paksua 
lankakudetta. Kudo maton alkuun ja loppuun ylimääräistä 
kudetta tueksi! Lankamaton pää liestyy erittäin helposti, jos 
sitä ei tueta.

VIIMEISTELY

Solmi ensin loimilangat 2 + 2 tiukalla kankurinsolmulla. Tee 
langoista tupsut. Kuvalliset ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

KUTEENMENEKKI
Sekalaisia villa- puuvilla- ja 
sekoitelankoja meni tähän mattoon 
n. 1,1 kg.

Lisäksi mustaan raitaan meni n. 10 
metriä mustaa paksua juuttinarua.

Tähän mattoon   
voit kutoa kaikki 

neule-, virkkaus ja 
kudontalangat!
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LANKAMATON TUPSUHAPSUT

1. Solmi loimilangat kankurinsolmuin 2 + 2. 

2. Ota matossa käytettyjä lankoja ja leikkaa ne noin 
35 – 40 cm pituisiksi. Aseta langat solmun keskelle ja 
tee solmu loimilangoilla. Lenkkejä tekevä pää jätetään 
pitemmäksi.

3. Yhdistä loimilangat ja puolet lisätyistä langoista 
toiseen käteen. Tee toisella puolikkaalla lisätyistä 
langoista lenkkejä  loimilankojen ympäri tiukasti vieri 
viereen. 

4. Kun solmurivi on 3 cm pituinen, päätä se solmimalla 
yksi lenkkien langoista ja yksi loimilanka tiukalla 
solmulla yhteen. Tee toinen solmu. Tasaa lopuksi 
hapsujen päät yhtä pitkiksi.

Viimeistele hapsuilla

Säväytä 
mustalla 
raidalla!

Kudo joidenkin väriraitojen 
keskelle yksi heitto mustalla 
juuttinarulla tai vastaavalla 
selvästi muista kuteista erot-
tuvalla paksulla langalla tai 
kuteella. Väriraita selkeyttää 
kirjavaa raidoitusta!
Tarvittava kuteen pituus on 
kaksi kertaa loimen leveys 
lisättynä jatkovaralla ja 
syötösvaralla. 

- Aseta kude viriöön niin, että se 
jää loimen molemmista reunoista 
yli. 

- Kierrä kude reunoissa reunim-
maisen loimilangan ympäri ja 
pujota kuteiden päät takaisin 
samaan viriöön. Laita ohennetut 
kuteiden päät n. 10 – 15 cm 
limittäin. Lyö kude kiinni.

- Nosta kudetta ylös päin kohdis-
sa, joissa se jää kankaan päälle 
näkyville. Alapuolelle piiloon 
jäävää kudetta ei tarvitse asetella.
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