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KUDONTAOHJE

Jätä päihin solmimisvaraa hapsuja varten. Kudo maton 
alkuun ja loppuun muutama heitto kalalankaa. Kudo matto 
kaappaustekniikalla piirroksen mukaisesti. Katso kaappaustekniikan 
kudontaohjeet sivulta 12.

Kudo kaappaustekniikalla samaan aikaan kahdella eri värisellä 
ohuella trikookuteella. Heitä maton oikeaan reunaan jäävän värinen 
kude viriöön oikealta. Kierrä kude vasemmassa reunassa olevan 
kuteen ympäri ja kude takaisin samaan viriöön. Vedä kuteella 
vasemmalta mukaan koukattu kude viriöön niin, että värien 
rajakohta jää piirroksen mukaiseen kohtaan. Kuteet ohennetaan 
normaalisti ja päätellään omaan viriöönsä. Kudo yhden värikuteen 
raitoja epäsäännöllisesti koko maton pituudelle. Kude on samalla 
tavalla kaksinkertainen ja kaapattu kuin muutkin kuteet. Päättele 
ennen yhden kuteen heittoa edellinen kude, niin reunasta tulee siisti 
Ohenna kuteiden päät huolellisesti.

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat tiukoin kankurisolmuin. Tee kierretyt hapsut. 
Tasoita hapsujen päät.

Aamuaurinko 3755
Koko valmiina 75 x 176 cm

Loimi  12-säik. kalalanka Liina, tex 30x12, 
 1 kg = n. 2 560 m

Loimen  leveys 84,8 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 212 + 8 vahvistusl. reunoissa = 220
 pituus 6,8 m
 langanmenekki 570 g

Pirta  25/1
Sidos  Kuderipsi

KUTEENMENEKKI

Trikoomatonkude, ohutta

tummansininen 23 g

harmaansininen 15 g

vaaleansininen 493 g

vaalea siniharmaa 471 g

tummanvihreä 398 g

vihreä 15 g

mustanvihreä 14 g

beige 138 g

vaaleanharmaa 117 g

roosa 170 g

aprikoosi 239 g

vaalea aprikoosi 301 g

keltainen 73 g

vaaleankeltainen 324 g

luonnonvalkoinen 40 g

Yhteensä 2831 g

MALLISUUNNITTELU Kirsi Vakkari  KUTOJA Kirsi Vakkari
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1. Piirrä malli oikeaan kokoon ja leikkaa siitä kaavat. 

2. Ota huomioon, että kudottu kangas kutistuu ja kapenee 
sitä mukaa kun se menee tukille päin. Kaavaa on silloin 
vaikea kohdistaa oikeaan paikkaan. Voit merkitä kaavaan, 
millä korkeudella se on maton alusta/edellisestä kuviosta. 
Seuraavalla kerralla voit kohdistaa kaavan sen avulla paremmin 
paikoilleen. Voit myös muokata kaavaan vastaamaan paremmin 
mattoon tulevaa todellista kokoa.

3. Heitä kude viriöön toiseen reunaan.

4. Kierrä kude reunassa olevan kuteen ympäri.

5. Vedä kuteella reunasta mukaan kaapattu kude viriöön. 
Vedä niin pitkälle, että kuteiden risteämiskohta jää matossa 
haluttuun paikkaan. Lyö kude kiinni.

Näin kudot
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