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Folklore-matto 
3793

Koko valmiina 60 x 81 cm

LUONTIOHJE
Loimen pituus
Kudottava kangas  0,82 m
AS + tut  0,65 m
Kutistuminen 0,1 m
Kokeiluvara 0,7 m
Yhteensä  2,3 m

Loimi  12-säikeinen kalalanka, tex 30 x 12

Loimen leveys 65 cm
 tiheys 3 lankaa/cm 
 lankaluku 195 + 4 vahvistusl. reunoissa = 199
 pituus 2,3 m
 langanmenekki 673 g (= 232 g/m)

Pirta  30/1
Sidos  Toimikasmuunnos / 
 Pohjalainen kilpikangasmuunnos

MALLISUUNNITTELIJA  ja  KUTOJA Niina Kuosmanen   

UUTTA, MUTTA SAMALLA NIIN TUTTUA

Ensisilmäyksellä edessäsi on vain sinivalkoinen kaunis 
villamatto, mutta tarkemmalla tutkimisella huomaatkin 
siinä jotain hyvin tuttua. Kuviot ovatkin suomalaisista 
perinnematoista! 

Tässä matossa on käytetty vain kahta väriä, vaikka 
tavallisesti perinteiset matot on kudottu kolmella eri 
värillä. Kuvioista tulee näin piirrosmaisen selkeitä. 
Maton on suunnitellut ja kutonut Niina Kuosmanen osana 
taideteollisuusalan perustutkintoa Sasky Ikaalisten Käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitoksessa.

Matossa on paljon mielenkiintoista katsottavaa. Huomaa 
kaunis häivytysruutu ripsiraidoissa ja katso miten 
hurmaavalta näyttää Kirkonkaari kärkipoljennalla. Poimi 
tästä kuvioita omaan folklore-mattoosi, tai kudo vain 
yhdellä suosikkikuviolla koko matto. 

KUTEENMENEKKI

Pirkka-karvalanka, tex 665 x 3, 1 kg = n. 480 m, 
Taito Pirkanmaa Oy
7002 valkoinen 550 g
7228 farkunsininen 180 g
Yhteensä 730 g  

Perinteiset 
kuviot kahdella 

värillä



KUDONTAOHJE

Matto kudotaan suurimmalta osalta kolmella sukkulalla, 
kahdella sukkulalla on valkoista lankaa ja yhdellä sinistä. 
Valkoisissa raidoissa käytetään valkoista lankaa kolmella 
sukkulalla. Vain maton päissä olevissa palkkiraidoissa 
käytetään kahta sukkulaa: yhdessä on valkoinen, 
toisessa sininen lanka. Kudo ohjeen mukaan, jatkaen 
heittojärjestystä mallikerran toistoissa; valkoinen, valkoinen, 
sininen, paitsi jos ohjeessa sanotaan toisin.

Jätä loimesta 15 cm hapsuvaraa. Heitä alkuun ja loppuun 
muutama heitto kalalangalla. Kudo poljentaohjeen mukaan. 

VIIMEISTELY

Solmi loimilangat 2 + 2 hevosenhäntäsolmuilla. 
Jaa niput kahtia ja solmi viereisen nipun kanssa 2 
+ 2 hevosenhäntäsolmuilla n. 1 – 1,5 cm päähän 
matonreunasta. Siisti hapsujen päät tasaisiksi.  

Kuvio G

Kuvio F

Kuvio E

Kuvio D

Kuvio C

Kuvio H

Kuvio B

Kuvio A

Huomaa
Kuteessa on vain kaksi 
väriä, mutta sukkuloita 
on kolme. Kuvioraidoissa 
heitetään vuorotellen 
valkoinen kude, valkoinen 
kude ja sininen kude.

Kuvioraitojen välissä on aina valkoinen väliraita. 
Kuvio H toistuu neljä kertaa.

Kuviot ovat erilaiset maton toisella 
puolella. Vasemmanpuoleisessa 
kuvassa on kankaan yläpuoli ja 
oikeanpuoleisessa kankaan alapuoli. 
Kuviot ovat kauniita ja selkeitä 
molemmilla puolilla mattoa.
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vasen reuna

oikea reuna
jatkuu

jatkuujatkuu

jatkuu

x 6

* Valkoinen väliraita toistuu 
jokaisen kuvioraidan jälkeen, 
paitsi viimeisen (G)

x 10    aloitus, 3 sukkulaa

x 2 

x 6
Kuvio A
2 sukkulaa

x 7      Valkoinen väliraita * 

x 12
Kuvio B
toista valkoinen, sininen, valkoinen jne.

x 3

Kuvio H
toistuu neljä kertaa: 
kuvioiden B, C, D ja E jälkeen.

Toista valkoinen, valkoinen, sininen jne.

= valkoinen

= sininen

= Toista kolme heittoa: sininen, valkoinen, valkoinen jne. Huom. kuvio ei aina ala 
sinisellä, katso sukkulajärjestys kuvion kohdalta.

FOLKLORE-matto POLJENTAOHJE
Lue poljentaohjetta alhaalta ylös, vasemmalta oikealle.

Kudontajärjestys

aloitus
A
väliraita
B
väliraita
H
väliraita
C
väliraita
H
väliraita
D
väliraita
H
väliraita
E
väliraita
H
väliraita
F
väliraita
G
lopetus

Väliraidat: Aloita laskussa olevan reunan puolelta polkusella 1 tai 3 sen mukaan, 
miten menee parhaiten kuvioraitojen kanssa.

x 1

Kuvio C
toista sininen, valkoinen, valkoinen jne.

x 3

x 1

x 1

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 4

Kuvio D
toista sininen, valkoinen, valkoinen jne.

x 6
Kuvio E
toista sininen, valkoinen, valkoinen jne.

Kuvio F
toista valkoinen, sininen, valkoinen jne.

x 6

x 2 

x 6
Kuvio G
2 sukkulaa

x 10    lopetus, 3 sukkulaa

x 12
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