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KUTEENMENEKKI 
yhteen mattoon
Trikookude:
beige 1280 g
harmaa 370 g
tummansininen 420 g
sininen 180 g
vaaleansininen 170 g
tummanvihreä 400 g
vihreä 150 g
vedenvihreä 100 g
luumu 400 g
oranssinruskea 140 g
ruskea 230 g
vaaleanharmaa 290 g
Yhteensä 4130 g

Maaliskuun matto 
3779

Koko valmiina 76 x 177 cm

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

Loimen leveys 84 cm
	 tiheys	2	lankaa/cm
 lankaluku 168 + 4
 langanmenekki 67 g metrille

Pirta		 20/1
Sidos  Ruusukas

MALLISUUNNITTELU Kirsi Vakkari  KUTOJA Kirsi Vakkari

KUDONTAOHJE

Kudo alkuun ja loppuun kolme heittoa kalalankaa. Kudo 
matto poljentaohjeen mukaisesti vuorotellen kolmella eri 
värillä, paitsi harmaat kohdat. Kudo myös harmaa kohta 
kolmella sukkulalla, niin reuna jatkuu samanlaisena.

Maton kudottu pituus on 178 cm.
Matto on kudottu reunalangat tasossa.

Jos kuteissa on mukana ohuita ja paksuja laatuja, voit 
käyttää ohuet trikookuteet kaksinkertaisena. Tässä matossa 
esim. tummanvihreä, beige, luumu ja tummanharmaa kude 
on kudottu kaksinkertaisena, jotta kaikki kuteet olisivat 
saman vahvuisia.

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat 2 + 2 kankurinsolmulla. Tee 
kierrehapsut ja tasaa hapsujen päät yhtä pitkiksi. Prässää 
matto. 

Katso kuteiden 
värijärjestys seuraavalta 
sivulta.

SIKSAK

Heitä 
kolmea väriä 
vuorotellen

= väri 1
= väri 2
= väri 3

21 x

Puissa on myös palttinapolkuset sidottuna, mutta niitä ei 
käytetä tässä ruusukasmallissa. Matto kudotaan heit-
tämällä kolmea eri väristä kudetta vuorotellen neljällä 
polkusella. Kuteet painuvat tiiviisti limittäin ja muodosta-
vat jatkuvia värikuvioita. 
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Kudo harmaiden siksak-raitojen väliin joko 
vaalea raita + tumma raita (poljenta A) tai 
tumma raita + vaalea raita (poljenta B):

ALOITUS tumma sininen
vaalea sininen

HARMAA RAITA

vaalea vihreä
tumma vihreä

HARMAA RAITA

tumma punainen
vaalea punainen

HARMAA RAITA

tumma sininen 
vaalea sininen

HARMAA RAITA

vaalea punainen
tumma punainen

HARMAA RAITA

tumma vihreä
vaalea vihreä

HARMAA RAITA

vaalea sininen
tumma sininen
(+ loppuun 1 tummansininen heitto 
polkusella 1 = vasemmanpuoleisin) 

ALOITUS

ALOITUS sininen
(tämä raita vain 
alussa)

= keskitumma väri

= beige (paitsi vihreässä 
raidassa vaaleanharmaa)

= tumma väri

= vaalea väri

4 x
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4 x
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MATON SUUNNITTELU ON KOKEILUA JA 
PURKAMISTA

Oikean vahvuisten ja oikean väristen kuteiden valitseminen 
onnistuu parhaiten kokeilemalla niitä loimeen. Raidoituksia 
ja väriyhdistelmiä kannattaa myös piirtää, ellei ole 
kyseessä hyvin yksinkertainen malli. Aikaa vievä kokeilu 
voi tuskastuttaa, mutta se on myös palkitsevaa. Kun malli 
on valmis, loppu on pelkkää sukkulan sujuttelua. Voit 
huokaista, rentoutua ja nauttia maton kutomisesta.

Kokeilimme ensin yksinkertaista mallia, jossa olisi vain 
yksi kirkas väriraita muuten samoilla väreillä kudotussa 
siksakissa. Maton rakenne alkoi kuitenkin tiivistyä liikaa 
kudonnan edetessä. Totesimme kuteet liian ohuiksi, 
emmekä halunneet kutoa koko mattoa kaksinkertaisilla 
kuteilla. Purimme aloituksen ja Kirsi suunnitteli kokonaan 
uuden mallin, josta tuli kaikkea muuta kuin yksinkertainen. 
Syntyi kaunis sähäkkä malli yksivärisen raidan kanssa. 
Maaliskuun maton poljentaohje näyttää pitkältä, mutta työ 
tekijäänsä neuvoo. Ensimmäisen harmaan raidan jälkeen 
mallin juoni on jo selvillä.

Mattoprojekti Siksak

Kuteiden pyörittely ja 
asettelu eri järjestyksiin 
auttaa mallin värisuun-
nittelussa. Samalla voit 
vertailla matonkutei-
den paksuutta. Oikea 
kuteiden vahvuus selviää 
parhaiten kokeilemalla 
niitä loimeen. Ohuet 
kuteet voidaan käyttää 
myös kaksinkertaisena.

Matto pois puista suitsait

Mallien kudonnassa meille on vakiintunut alkusolmujen 
tekotapa, jossa käytetään vetosolmuja ja tasoitusnyöriä. Lointa 
ei mene hukkaan ja kireyden säätö onnistuu helposti. Parasta 
on se, että kankaan saa nopeasti pois puista. Ensin vedetään 
pois tasoitusnyöri, sen jälkeen aloitusvarpa ja kangas on irti. 
Alkusolmujen tekoon ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Erittäin 
luistavaan ja kovaan loimilankaan sopivat hyvin solmut, jossa 
langat kierretään varvan ympäri ja päät solmitaan ristiin kaikkien 
lankojen yli. Langat saa vedettyä silloin tiukalle eikä solmu löysty. 
Ota langoista pieniä lankanippuja. Yhdistä yhteen solmuun 
loimilankoja noin 1 + 1 cm matkalta. 

Vetosolmut ja tasoitusnyöri Lukitseva solmu
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