Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Kudontaohje Luo loimi kahdelta päältä. Kudo loimen alkuun n. 10 cm mattoa kahdella sukkulalla, jolloin loimi
asettuu oikeaan leveyteen. Aloita päärmeen kutominen
vasta tämän jälkeen, jolloin siitä ei tule mattoa kapeampi. Päärmettä kudottaessa voi myös säätää pingottimen
yhtä pistettä loimea leveämmäksi. Kudo maton alkuun ja
loppuun 6 cm:n päärmevarat sinisellä kalalangalla.

Hoito- ja pesuohje Kirjopesu 60 °C
valkaisuaineettomalla pesuaineella.
Kevyt linkous alhaisella kierrosnopeudella. Kuosittelu kosteana. Höyrytys
nurjalta.
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Kude 150 g koboltinsinistä (74) Lankava Oy:n 15-säikeistä kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15 ja 0,6 kg sinistä (5) kotimaista Maksi-moppilankaa tex 100x24.
Kuteen tiheys 3 l/cm

Viimeistely Huolittele maton päät ja
ompele 2 cm päärmeen.
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Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Marjukka Tyrväinen
Koko 77x190 cm
Sidos palttinasta johdettu kuviollinen loimiripsi
Loimi/m 200 g koboltinsinistä (74), 180 g valkaisematonta (1), 40 g beigeä (30) Lankava Oy:n 15-säikeistä kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15.
● leveys: 78,4 cm
● tiheys: 10 l/cm
● kaide: 50/2
● lankaluku: 784

10 x 10 x

(Hinnasto 2007-2008)

Kudo matto kahdella sukkulalla poljentaohjeen mukaan. Lopeta viimeinen mallikerta pisteellä merkittyyn
kohtaan (merkki poljennan vasemmalla puolella).

Rakenteen merkit:
= sininen kalalanka
= v:ton kalalanka
= beige kalalanka
= Maksi-moppilanka

KARTANO-LOIMIRIPSIMATTO
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Luontiohje
20 l sininen
20 l pellava
10 l v:ton
16+16 l v:ton ja sininen
10 l v:ton
20 l pellava
20 l sininen
260+260 l sininen ja v:ton
20 l sininen
20 l pellava
10 l v:ton
16+16 l v:ton ja sininen
10 l v:ton
20 l pellava
20 l sininen

