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Valkoharmaa matto 135 x 178 cm
Ruskea matto 135 x 181 cm

Kompassi
- kuvikasmatot 3740
Isojen villamattojen kuviointi on suunniteltu mahdollisimman
koristeelliseksi. Yksi suuri tähtimäinen kuvio peittää koko maton.
Maton voi kutoa neliöksi, jolloin kuvio on täysin symmetrinen,
tai mattoa voi pidentää lisäämällä maton alkuun ja loppuun
lyhyempiä kuvio-osia.
Mainion kuvikassidoksen kuvioita voi lyhentää tai venyttää
oman mielensä mukaan kuinka pitäksi tai lyhyeksi tahansa, joten
kuviointimahdollisuuksia on monia.

Loimi

15-säik. Liina-kalalanka, tex 30x15,
1 kg = n. 2020 m, Suomen Lanka

Loimen

leveys 148 cm
tiheys 3 lankaa/cm
lankaluku 445 + 4
pituus 5,8 m (2 mattoa)

Pirta
Sidos

30/1
Täyskuvikas

Kude

Pirkka-karvalanka, tex 665x3, Nm 1,5/3,
1 kg = n. 480 m, 80 % villa, 20 % karva
Kude on käytetty yksinkertaisena.

Loimen kaksi reunimmasta lankaa ovat vahvistettuja.
Matto kudotaan heittämällä kaksi väriä vuorotellen.
Värit ovat päinvastaiset maton toisella puolella. Kutoessa poljetaan kahta polkusta yhtä aikaa.

Valkoharmaassa matossa on selkeästi tummempi ja vaaleampi
puoli. mutta ruskeassa matossa värit ovat yhtä vahvasti esillä
molemmilla puolilla. Matot on kudottu samaan loimeen! Niisintä
on sama, mutta sidonta on muutettu erilaiseksi. Valkoharmaassa
matossa on jokaisella kuvio-osalla omat polkuset harmaalle ja
valkoiselle kuteelle, mutta ruskeassa matossa on varret sidottu
toisilleen vastakkaisiksi. Sama kuvio-osa saadaan silloin kudottua
joko ruskeaksi tai vaaleaksi vastakkaisilla polkusilla kuteiden
värijärjestystä muuttamalla.

vinkki

Kuviota voidaan
muunnella poljentaa muuttamalla.
Piirroksessa suuri keskuskuvio on korvattu
pienemmillä kuvioilla.
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Valkoharmaa
Kompassi-matto
Koko valmiina 135 x 178 cm
Jätä loimesta solmiamisvaraa. Kudo maton alkuun n. 1,5 cm
15-säik. kalalangalla päärmeen sisävaraksi. Kudo päärme yhtä
korkeaksi kuin yksi kuvio-osa. Poljentaohjeeseen on merkitty
myös päärme. Kudo matto poljentaohjeen mukaisesti harmaalla
ja valkoisella karvalangalla.
Yhden kuvio-osan korkeus on 4,2 cm = 24 kudetta.
Kuteen tiheys on 5,7 lankaa/cm.
Kudottu pituus on 198 cm päärmeineen + sisävara kalalangalla
2 x 1,5 cm.
KUTEENMENEKKI 1 MATTOON
Pirkka-karvalanka, tex 665x3, Nm 1,5/3,
1 kg = n. 480 m, 80 % villa, 20 % karva
7002 valkoinen 1,6 kg
7217 harmaa (graniitti) 1,6 kg
Yhteensä 3,2 kg
Kuteen paksuus ja käsiala vaikuttavat menekkeihin.
VIIMEISTELY
Solmi loimilangat tiukoin kankurinsolmuin. Lyhennä
loimilangat n. 3 - 4 cm pituisiksi. Ompele päärme 6-säik.
kalalangalla tai vastaavalla vahvalla langalla. Lisää päärmeen
ompeluohjeita on sivulla 29.
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KUTOESSA POLJETAAN
KAHTA POLKUSTA
YHTÄ AIKAA.
Sidospiirroksessa on poljennassa selkeyden vuoksi sidepolkusen merkkinä vinoviiva.
Polje yhtä aikaa alas samalle
riville merkitty kuviopolkunen
ja sidepolkunen.
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Ruskea Kompassi-matto
Koko valmiina 135 x 181 cm
Jätä loimesta solmiamisvaraa. Kudo maton alkuun n. 1,5 cm
15-säik. kalalangalla päärmeen sisävaraksi. Kudo päärme
yhtä korkeaksi kuin yksi kuvio-osa. Poljentaohjeeseen on
merkitty myös päärme. Kudo matto poljentaohjeen mukaisesti
ruskealla ja harmaanliilalla karvalangalla.
Yhden kuvio-osan korkeus on 4,2 cm = 24 kudetta. Kuteen
tiheys on 5,7 lankaa/cm.
Kudottu pituus on 201 cm päärmeineen + sisävara
kalalangalla 2 x 1,5 cm.
KUTEENMENEKKI 1 MATTOON
Pirkka-karvalanka, tex 665x3, Nm 1,5/3,
1 kg = n. 480 m, 80 % villa, 20 % karva
7210 ruskea (tiili) 1,8 kg
7208 harmaanliila (taateli) 1,8 kg
Yhteensä 3,6 kg
Kuteen paksuus ja käsiala vaikuttavat menekkeihin.

Kuvikasmatossa reunat sitoutuvat kauniisti, kun kierrät kuteet reunoissa toistensa ympäri. Huomaa, että kankaan toisessa reunassa viriöön
menevä kude kierretään edellisen kuteen alta, mutta toisessa reunassa
päältä.
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Näin teet
kudotut päärmeet

Jätä maton päihin niin pitkät hapsut, että saat ne helposti
solmittua. Noin 10 cm on hyvä pituus.
1. Kudo ylimääräisellä kuteella muutama senttimetri tueksi
maton alkuun ja loppuun. Maton alussa ylimääräisellä
kuteella saadaan lisäksi maton alusta oikean levyinen.

1.

2.

3.

4.

Kudo päärmeen sisävaraksi 1,5 cm loimilangalla. Syötä
kudetta tarpeeksi, jotta kangas ei kapene.
2. Solmi loimilangat tiukoin kankurinsolmuin. Pura samalla
ylimääräinen kude pois.
3. Lyhennä hapsut n. 3 -4 cm pituisiksi.
4. Käytä tylppäkärkistä neulaa ja ota neulalle aina kokonaiset
loimilangat. Ompele päärme vahvalla langalla, esim.
6-säik. kalalangalla. Jätä vain kalalangalla kudottu osuus
sisävaraksi. Tee pisto vuorotellen päärmeeseen ja
kankaaseen. Pistä seuraava pisto sisään samassa kohdassa
mistä edellinen pisto tuli ulos. Kiristettäessä lanka vetää
kankaan ja päärmeen yhteen. Ompele myös päärmeen
pää kiinni.
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