MATTAN STYGN
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek ca 80x245 cm
Bindning tuskaft och rips
Varp/m 95 g svart 15-trådigt Liina varpgarn från
Lankava tex 30x15 (100 % bomull, 500 g/rulle eller
1,8 kg/kon).
Bredd 85 cm
Täthet 2 trådar/cm
Sked 20/1
Trådantal 170+4
Botteninslag/matta 530 g orange (fnr 8), 400 g
mörkbeigt (fnr 24), 400 g petrol (fnr 27), 400 g babyrosa (fnr 29), 400 g denimblått (fnr 22), 400 g lejongult (fnr 21), 400 g kakao (fnr 5) och 400 g mintgrönt
(fnr 9) Lankava Lilli tubgarn (80 % återvunnet bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca 220 m).
Mönsterinslag/matta tunt vitt trikåmattrasa från
Lankava med dubbelt inslag eller oblekt rundtrasa
ca 200 g med enkelt inslag.
Inslagstäthet 3 tr/cm
Vävbeskrivning Blötlägg och torka härvorna innan
du väver. Rundtrasa krymper ca 15-20 % i tvätten.
Förstärk de två yttersta varptrådarna. Börja och
avsluta mattan med några varptrådar. Väv först 9
cm med det oranga inslaget, gör sedan en mönsterrand med dubbelt, tunt trikåinslag så här: skyttla
in inslaget i rips skälet och lämna en 20-30 cm lång
tråd i början. Trä trådänden i sidan mellan den förstärkta varptråden och tillbaka i samma skäl. Klipp
av inslaget som du har i skytteln så att det blir 5-6
cm längre än den andra änden, snedklipp den. Göm
den snedklippta änden inne i det inslaget som redan
är i skälet med att öppna lite inslagets tvinning. Byt
avslutningsställe vid varje rand. Obs! Om du använder tjock trikåtrasa eller rundtrasa med enkelt inslag,
gör så här: ta en 1 m lång bit av inslaget och snedklipp båda ändarna. Kasta inslaget i rips skälet, vänd
båda ändarna mellan de innersta kanttrådarna uppåt
och göm de snedklippta ändarna inne i inslaget som
redan är i skälet. Fortsätt med det oranga inslaget
och väv ännu 4 tr i tuskaft. Väv ytterligare 24 ränder
enligt trampordningen, växelvis med dessa färger:
beige, petrol, babyrosa, denimblå, senapsgul, mörkbrun, mint och orange.
Avslutning Knyt pärlknutar med 4 tr i ändarna och
jämna till fransarna.
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