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Niisinnässä:

51 x 4 = 204
51 x

Yht. 212
+ 8 lankaa

= kaksinkertainen lanka
loimen reunoissa

4 4

Poljennassa:
= harmaa trikookude
= ontelokude

harmaa trikookude ja
tummanharmaa ontelokude

harmaa trikookude ja
vaaleanruskea ontelokude

harmaa trikookude ja
leijonankeltainen ontelokude

harmaa trikookude ja
luonnonvalkoinen ontelokude

8 cm

17 cm

8 cm

17 cm

8 cm

17 cm

8 cm

17 cm

KUTEENMENEKKI

Trikoomatonkude
harmaa 872 g

Lilli-ontelokude, 1 kg = n. 220 m, Lankava
25 tummanharmaa 163 g
4 vaaleanruskea 145 g
21 leijonankeltainen 151 g
2 luonnonvalkoinen 174 g
Yhteensä 633 g

KUDONTAOHJE

Jätä loimesta maton päihin 30 cm hapsuvaraa pitsin virkkausta 
varten. Kudo maton alkuun ja loppuun 3 heittoa kalalangalla. 
Kudo matto vuorolankaisesti harmaalla trikoolla ja Lilli-
ontelokuteella. Väriraidat tulevat Lilli-ontelokuteesta. Aloita ja 
lopeta matto trikookuteella.
Väriraitojen korkeus on 25 cm. Jokaisessa raidassa kuteiden värit 
vaihtavat paikkaa 8 cm kohdalla. Värit vaihdetaan heittämällä 
kaksi heittoa peräkkäin ontelokuteella. Värit vaihtavat paikkaa 
myös jokaisen väriraidan rajakohdassa.

VIIMEISTELY 

Solmi loimilangat 2 + 2 lankaa, paitsi molemmissa reunoissa 4 
+ 2 lankaa. Jaa langat 8 langan ryhmiin, reunoissa on 10 lankaa. 
Virkkaa pitsireunus sivulla 20 - 21 olevien ohjeiden mukaisesti.

Pitsihapsu 3756
Koko valmiina 78 x 97 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

MALLISUUNNITTELU Kirsi Vakkari, Marjatta Hirvi  KUTOJA Kirsi Vakkari

Virkkaa hapsut 

Pitsihapsu -kuderipsimatossa kude kulkee aina kahden 
loimilangan yli ja kahden ali. Matto kudotaan heittämällä 
vuorotellen kahta eri väristä kudetta. Virkattujen 
kaarihapsujen langanpäät pujotetaan kuteiden 
väliin loimen suuntaisesti. Katso ohjeet seuraavalta 
aukeamalta.
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Hapsujen pituus on 30 cm. Loimi on tässä ollut 12-säik. 
kalalankaa ja loimen tiheys 2,5 lankaa/cm.

Virkkuukoukku nro 3 tai käsialan mukaan.

Tee kankurinsolmut 2 + 2 lankaa. 

Jaa langat 8 langan ryhmiin.  
- Jos jako ei mene tasan, lisää tai vähennä ryhmän 
lankamäärää maton reunoissa. Virkkaa silloin 
reunimmainen ryhmä muuten ohjeen mukaisesti, 
mutta lisää ylimääräiset langat/jätä vähemmän lankoja 
kaaren sisälle. Pidä kuitenkin aina saman solmun langat 
yhdessä.

1. Tee 2 reunimmaiseen lankaan aloitussilmukka. 
Silmukka pitää saada mahdollisimman alkuun maton 
reunaan.

2. Jätä seuraavat 2 lankaa väliin, ota seuraavat 2 
+ 2 lankaa ja käännä ne kaarelle takaisinpäin 
aloitussilmukan viereen. 

3. Käännä väliin jääneet 2 lankaa kaarelle päinvastaiseen 
suuntaan. 

Näin virkkaat 
mattoon 
pitsihapsut

1. 2.

3. 4.

Jätä loimesta 
30 cm hapsu-

varaa
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4. Virkkaa 2:lla langalla piilosilmukoita niin, että 
kaikki 6 lankaa jäävät silmukoiden ”sisälle”. Tee 
7 piilosilmukkaa vuorotellen sisään jäävien 
lankojen vasemmalta ja oikealta puolelta. 

5. Vaihda sitten kaaren sisällä olevista langoista 
toinen 2 langan ryhmä (jotka käännettiin 
alussa kaaren toiseen reunaan), joilla jatkat 
virkaten samalla tavalla niin, että olet tehnyt 
13 piilosilmukkaa. 

6. Lopeta vetämällä lanka silmukan läpi.

7. ja 8. Kiristä aloituspäähän jääneistä langoista 
niin, että syntyy puolikas kaari maton reunaan.

9. Päättele langanpäät vetämällä 2 lankaa 
kerrallaan takaisinpäin kuteiden väliin jäävään 
onteloon. 

Loimilangat on helppo pujottaa tämän 
kuderipsimaton kuteiden väliin ja ne jäävät sinne 
täysin piiloon. Pujota tylppäkärkisellä neulalla, älä 
pistä neulaa matonkuteiden läpi.

5. 6.

7. 8.

9.

Pitsihapsut sopivat 
mattoihin, joissa 
loimilankojen päät saa 
pujotettua takaisin 
mattoon kuteiden väliin.

Kokeile virkattuja hapsuja kuderipsi-, 
toimikas- ja kuvikasmattoihin. Tavallisessa 
palttinamatossa loimilangat eivät mahdu 
kuteiden väliin. 

Hapsut on virkattu Pitsimattoon, jonka ohje on edellisellä 
aukeamalla.


