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MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Kirsi Vakkari

Mutkia matkassa 
3762

Pellavaraitainen toimikasmatto
Koko valmiina 80 x 180 cm

Matto on kudottu kuderipsiksi kahdella eri vahvuisella 
kuteella. Toimiviiva tulee voimakkaasti näkyville silloin, kun 
kuteet ovat eri värisiä. Kannattaa valita toisiaan lähellä olevat 
värit tai sävyt. Voimakkaat värierot muodostavat optisen 
harhan liikkeestä, jolloin viivat alkavat ”vilistämään silmissä”.

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

Loimen  leveys 84,8 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 212 + 4
 pituus 9,2 m (4 mattoa)
 langanmenekki 790 g

Pirta  25/1
Sidos  Tasatoimikas, poljettu vinokuderipsiksi

KUTEENMENEKKI yhteen mattoon
Trikookude, pehmeä 
luonnonvalkoinen 2,44 kg
Pellavanaru, tex 1250x2, 
1 kg = n. 410 m, Lappajärven Värjäämö
pellavanvärinen eli valkaisematon 845 g

KUDONTAOHJE
Jätä loimesta maton päihin n. 12 cm viimeistelyvarat. Kudo 
alkuun ja loppuun muutama heitto ylimääräisellä pois 
purettavalla kuteella tukemaan maton päitä. Heitä maton 
alkuun ja loppuun 3 heittoa loimilangalla. Kudo matto 
vuoroheitoin pellavanarulla ja trikookuteella poljentaohjetta 
seuraten. Jätä trikoo reilulle kaarelle, mutta pellavanarua ei 
tarvitse syöttää. 

53 x 4 = 212 + 4 reunalankaa
53 x 

Niisinnässä:

Niisi loimen kaksi 
reunimmaista 
lankaa kaksinkertaiseksi.

Voit jättää reunimmaisen 
niiden langat pois 
niidensilmästä. Heitä kude 
viriöön tasoon jäävien 
lankojen yli ja ota pois ali. 
Silloin reuna aina sitoutuu.

3 x = 2,5 cm

3 x = 2,5 cm
= pellavanaru
= trikookude

23 cm
= 13 x

Poljennassa:

3 x = 2,5 cm

23 cm
= 13 x

Toista 
haluamaasi 
maton pituuteen
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Simppelisti  
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Laine ja Mutkia matkassa -matot on kudottu kuderipsiksi. 
Loimilangat saa silloin kätevästi pujotettua takaisin mattoon 
kuteiden sisään.

Tarvitset pujottamiseen suurisilmäisen ja tylppäkärkisen 
neulan.

1. Solmi loimilangat 2 + 2 tiukoin kankurinsolmuin. 

2. Pujota aina 2 loimilankaa kerrallaan takaisin mattoon 
kuteiden alle.  Näissä matoissa lankoja on pujotuksen 
korkeus on n. 2,5 - 3 cm. Matot ovat niin tiukkoja, että 
langat pysyvät hyvin paikoillaan.

3. Pujota lankoja molemmille puolille mattoa. 

4. Katkaise langanpäät maton pinnasta. 

Laineita 3761, Mutkia matkassa 3762, 
Kerrossuklaa 3763 ja Farkkutoimikas 
3764 on kudottu samaan loimeen neljällä 
varrella ja polkusella.

Yksinkertainen ja selkeä tasatoimikas sopii mattoihin yhtä 
hyvin kuin palttina. Tavallisella suoralla niisinnällä saadaan 
kaunis ja selkeä rakenne, jota voidaan muunnella erilaisilla 
poljennoilla ja kudemateriaaleilla. 

Suoralla poljennalla voidaan kutoa matto kolmella sukkulalla 
samalla tavalla kuin palttinamatoissa. Reunoista tulee siistit, 
kun jättää loimen reunalangat tasoon.
Jakopoljennassa ja kuderipsissä heitetään kahdella erilaisella 
kuteella vuorotellen. Kuteet voivat olla eri värisiä ja myös eri 
vahvuisia. Valitse toisiaan lähellä olevia värejä ja sävyjä, jotta 
toimiviivoista ei tule häiritsevän voimakkaita. 

Suora poljenta

Poljentaa on 
helpompi 
seurata, kun 
käytetään 
kahta erilaista 
merkkiä.

Kärkipoljenta Murtopoljenta KatkopoljentaJakopoljenta, vinokuderipsiä Kuderipsiä

Farkkutoimikas

Kerrossuklaa

Laine ja Mutkia matkassa Kokeile myös näitä poljentoja 

Näin viimeistelet mattojen 
päät pujottamalla

1. 2.

3. 4.


