ja valkaisemattomalla. Jatka kutomalla 27 cm palttinaa
kolmella sukkulalla (1 sininen Lilli, 1 vaaleansininen Lilli ja 1 vaaleanturkoosi Esteri). Päättele siniset kuteet ja
jatka raita A vaaleanturkoosilla ja valkaisemattomalla.
Huomioi palttinan oikea jatkuminen. Kudo 8 cm palttinaa 3 sukkulalla (2 viininpunaista Lilliä ja 1 pinkki Esteri). Päättele viininpunaiset kuteet ja jatka raita B poljentaohjeen mukaan. Kudo 3 cm palttinaa 2 sukkulalla (1
sininen Lilli ja 1 turkoosi Esteri). Päättele sininen kude
ja jatka turkoosilla. Kudo 8 cm palttinaa 3 sukkulalla
(1 vihreä Lilli, 1 vaaleansininen Lilli ja 1 turkoosi Esteri). Päätä kaikki kuteet. Kudo 5 cm palttinaa 3 sukkulalla (2 beigeä ja 1 valkaisematon Lilli). Kudo 2 cm:n raita punaisella Lillillä ja 4 cm 3 sukkulalla (2 vihreää Lilliä,
1 limenvihreä Esteri). Päätä vihreät kuteet ja jatka raita
A vaaleanvihreällä pohjakuteella. Toista raidoitus alusta vielä kerran ja kudo loppuun täydennykseksi 27 cm:n
punainen raita kuten maton alussa.

raita A

Viimeistely Solmi maton päihin
5 langan hevosenhäntäsolmut
ja puno niistä vielä 3+2 langan
kierrehapsut. Tasoita hapsujen
päät.

TILKKURI-MATTO
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 80x215 cm Sidos ruusukas ja palttina
Loimi/m 95 g mustaa15-säikeistä kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15.
● leveys 87,5 cm ● tiheys 2 l/cm
● kaide 20/1 ● lankaluku 175+2

Poljennan merkit:
= punainen Lilli
= pinkki Esteri
= roosa Esteri
= v:ton Lilli
= beige Lilli

2x

2x

Kudontaohje Vahvista reunalangat. Kudo maton alkuun ja loppuun muutama kalalanka. Kastele ja kuivaa
Lilli-ontelokudevyyhdit ennen kutomista (neulosrakenteinen ontelokude kutistuu pesussa 15-20 %).
Kudo 27 cm palttinaa 3 sukkulalla poljentaohjeen mukaan. Päättele punaiset kuteet ja kudo raita A pinkillä
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

raita B

Kude/matto 100 g valkaisematonta (2), 700 g punaista
(14), 600 g sinistä (23), 700 g vaaleansinistä (18), 300
g beigeä (3), 200 g viininpunaista (15) ja 100 g vihreää (10) Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 %
muita kuituja) sekä 300 g pinkkiä (10), 50 g roosaa (9)
100 g vaaleaa turkoosia (6), 100 g turkoosia (7) ja 100
g limenvihreää (5) Esteri-ontelokudetta
(100 % polyesteri).
Kuteen tiheys 2,8 l/cm.
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