BOMULLSMATTOR
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek 76x150 cm
Bindning Kypert
Varp/m 80 g svart och 80 g oblekt 15-trådigt Liina varpgarn (tex 30x15)
● Bredd 81 cm
● Täthet 4 trådar/cm
● Sked 40/1
● Trådantal 324+4
Varpordning
2 tr svart
12 tr svart
13x
12 tr vitt
14 tr svart
Inslag Rödrandig matta: Lankava Lilli tubgarn
510 g vitt (fnr 1), 300 g lejongult (fnr 21), 260 g
rött (fnr 14), 260 g ljusblått (fnr 18), 180 g vinrött
(fnr 15) och 130 g mörkrosa (fnr 13). Blårandig
matta: Lankava Lilli tubgarn 510 g vitt (fnr 1), 300
g beigt (fnr 3), 260 g kakao (fnr 5), 260 g ljusblått
(fnr 18), 180 g gråblått (fnr 19) och 130 g grått
(fnr 17).
Inslagstäthet 2,5 trådar/cm
Vävbeskrivning Förstärk de 2 yttersta varptrådarna och väv mattränder med en skyttel enligt trampordningen. Börja och avsluta den rödrandiga mattan med några inslag varpgarn. Väv ränder bestående av 12 inslag (ca 4,5 cm)
och upprepa följande färgsekvens tre gånger: vinrött, oblekt, senapsgult, rött, ljusblått, oblekt, rosa, oblekt, senapsgult,rött, ljusblått, oblekt. Avsluta med en vinröd rand som utfyllnad = ca 166 cm. Börja och avsluta den blårandiga
mattan med lite varpgarn och en 8 cm fåll av svart ripsmoppgarn. Väv ränder bestående av 12 inslag och upprepa
färgsekvensen tre gånger: gråblått, oblekt, beigt, brunt, ljusblått, oblekt, grått, oblekt, beigt, brunt, ljusblått, oblekt.
Avsluta med en blå rand som utfyllnad. Lämna ca 30 cm knytmån för fransarna. Den färdiga mattan krymper ca
10% på längden.
Avslutning Fläta fransarna på den rödrandiga mattan. Gör pärlknutar av 4 svarta och oblekta varptrådar (i stadkanten blir det 6 trådar). Vid varje varprand blir det 3 knutar. Fläta fransarna till ca 7 cm långa flätor. Knyt en ordentlig knut i flätans ände och jämna till trådarna. Gör pärlknutar av 3 varptrådar i den blårandiga mattan, korta av
fransarna och sy en ca 3 cm bred fåll.
Skötsel- och tvättråd Tvätta på plant underlag, skölj ordentligt och torka på luftigt underlag eller häng mattan så
att vattnet rinner av i rändernas riktning.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

