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Yhteensä 
195 + 4 lankaa

toista
12 cm

Poljennassa:
Heitä kolmea eri 
väriä vuorotellen.
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täydennys
maton 
loppuun

= sininen kangaskude

= kirjava kangaskude
= ruskea trikookude
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Perinteinen mattomalli
Koko valmiina 75 x 185 cm

Loimi  12-säik. kalalanka, tex 30x12, 
 1 kg = n. 2 560 m, valkaisematon
Loimen leveys 83,6 cm
 tiheys 2,5 lankaa/cm
 lankaluku 209 + 4
 langanmenekki 78 g / 1 metrille

Pirta  25/1
Sidos  Perinteinen mattomalli

KUDONTAOHJE
Kudo alkuun ja loppuun 3 heittoa kalalankaa. Kudo 
matto heittämällä vuorotelleen kolmea eri väristä kudetta. 
Tämän maton kudoimme ruskealla trikookuteella, vaalealla 
kirjavalla räsykuteella ja siniharmaalla räsykuteella. Leikkaa 
räsykude saman vahvuiseksi kuin trikookude, niin kuvioista 
tulee tasapainoisia. Matosta ei tule aivan tasaista, sillä 
sidoksessa on tiiviitä ja löysempiä kohtia. Käytössä matto 
tasoittuu. Kudottu pituus 210 cm.

KUTEENMENEKKI 1 mattoon
Trikookude
ruskea 1160 g
Räsykude lakanakankaasta
vaalea kirjava 820 g
siniharmaa 720 g

Menekki neliömetrille (1 m2)
660 g trikoo + 470 g kangaskude + 410 g kangaskude
Kuteenmenekit vaihtelevat kuteiden paksuuden ja käsialan 
mukaisesti. Varaa tarpeeksi kudetta.

VIIMEISTELY
Tee kierretyt hapsut 2 + 2 lankaa.  

Voit kutoa myös saman korkuisia kuvioita

Matossa toistuu 2 korkeampaa ja 2 
matalampaa kuviota
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Niisi reunoissa kaksi 
reunimmaista loimilankaa 
kaksinkertaiseksi.


