KIRJOPOLKU-MATTO
Malli Lankava Oy, Jennika Jokinen
Koko n. 78x195 cm
Sidos ruusukas ja palttina
Loimi/m 80 g valkaisematonta Lankavan 15-säikeistä
kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15.
● leveys 83,5 cm
● tiheys 2 l/cm
● kaide 20/1
● lankaluku 167+2
Pohjakude/matto 2,2 kg valkaisematonta (2) Lankavan
Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita
kuituja).
Kuviokude/matto 210 g oranssia (S2), 180 g turkoosia
(S1), 160 g luumunpunaista (13) ja 130 g limenvihreää
(6) Lankavan suoravärjättyä puuvillatrikookudetta (100
% puuvilla).
Kuteen tiheys 3,2 l/cm
Kudontaohje Vahvista reunalangat. Kastele ja kuivaa
ontelokudevyyhdit ennen kutomista. Kudo ja pujottele
palttinapohjalle erilaisia väriraitoja ohjeen ja poljennan
mukaan. Kudo ensin maton alkuun ja loppuun 6 kalalankaa palttinapolkusilla (= polkuset 1-2). Tee kiertopujotusraita (= K) perusasennossa olevaan loimeen näin:
Ota 250 cm luumunpunaista trikookudetta ja tee siitä sormio. Aloita pujottelu pohjakuteen puoleisesta reunasta ja kierrä kude joka 4. loimilangan ympäri näin: vie
kude 4. ja 5. loimilangan välistä kankaan alle ja tuo ylös
3. ja 4. loimilangan välistä. Pujottele kude toiseen reunaan ja päättele aloituspää seuraavaan palttinaviriöön.
Kudo 1 palttina pohjakuteella niin, että kuviokude sitoutuu samalla reunaan. Huomioi myös palttinan oikea jatkuminen. Kierrä sitten samat loimilangat vielä toisesta suunnasta samalla tavalla. Kudo 4 palttinaa pohjakuteella.
Tee 2. kiertopujotusraita limenvihreällä trikoolla kuten edellä mutta kierrä joka 4. loimilankaan hieman eri kohdasta kuin edellisessä raidassa. Kudo taas 4 palttinaa ja tee 3. kiertopujotusraita oranssilla. Jatka tämän jälkeen poljentaohjeen mukaan näin: Kudo 6 cm palttinaa, kudo kuvio 1 turkoosilla poljentaohjeen mukaan. Kudo 8 cm palttinaa. Kudo kuvio 2 luumunpunaisella ja limenvihreällä poljentaohjeen mukaan. Kudo 8 cm palttinaa. Kudo ja pujota
kuviot 3 a ja 3 b limenvihreällä ja oranssilla. Tee yhden langan pujotusraidat (= P) näin: polje palttinaviriö auki polkusella 1 ja pujota limenvihreä kude yläviriöön vuoroin kahden loimilangan yli ja ali. Päättele kude ja jatka kuviot
poljentaohjeen mukaan oranssilla ja limenvihreällä. Kudo sitten 8 cm palttinaa, tee kiertopujotusraita turkoosilla kuten maton alussa, kudo 5 palttinaa. Kudo kuvio 4 luumunpunaisella poljentaohjeen mukaan, kudo 5 palttinaa ja tee
taas kiertopujotusraita turkoosilla. Kudo 8 cm palttinaa. Kudo kuvio 2 oranssilla ja luumunpunaisella poljentaohjeen
mukaan. Kudo 8 cm palttinaa. Kudo ja pujota kuvio 3 a kuten edellä mutta tee pujotusraidat luumunpunaisella ja
kuvio limenvihreällä. Kudo 8 cm palttinaa. Tee kiertopujotusraita oranssilla, kudo 5 palttinaa, kudo kuvio 1 turkoosilla, kudo 5 palttinaa ja tee kiertopujotusraita oranssilla. Peilaa matto tästä takaisin alkuun.
Viimeistely Solmi maton päihin 2 langan hevosenhäntäsolmut ja loppuun yksi 3 langan solmu (= 28 hapsua).
Tee vielä n. 10 cm pituiset kolmen hapsun palmikot ja niiden päihin tiukat hevosenhäntäsolmut. Tasoita palmikoiden
päät.
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Poljennan merkit:
= pohjakude
= turkoosi
= luumu (oranssi)
= lime (viini)
= oranssi (lime)
= kiertopujotusraita ohjeen mukaan
P = pujotusraita ohjeen mukaan
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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