FROTTÉMATTA
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek ca 70x135 cm
Bindning tuskaft
Varp/m 90 g 15-trådigt Liina-varpgarn tex 30x15 (100 %
bomull, 500 g/rulle eller 1,8 kg/kon).
Bredd: 75 cm
Täthet: 2 trådar/cm
Sked: 20/1
Trådantal: 150+2
Inslag 1 kg mörkgrått (fnr 78) Lankava Paulina snörgarn (80 % återvunnen bomull, 20 % polyester, 1 kg
= ca. 180-190 m, ø 5 mm) och 900 g grått (fnr 67)
Frottégarn (80 % återvunnen bomull, 20 % polyester, 1
kg = ca. 180-190 m).
Inslagstäthet ca 3 trådar/cm
Vävbeskrivning Reva varpen med två ändar (= 76
trådgrupper) eller med fyra ändar (= 38 trådgrupper).
Förstärk de yttersta varptrådarna då du solvar dvs. solva 2 trådar i den första och sista solven och dra dem
parvis genom skeden. Trä alla andra trådar genom
skeden så att det blir 1 tr/rör. Väv några inslag med
varpgarn i början och slutet av mattan och sedan 5 inslag med Paulina snörgarn. Väv med två skyttlar enligt
trampordningen dvs. 3 kast med frottégarn och 3 kast
med snörgarn. Klipp inte av trådarna utan vira dem runt
varandra i båda kanterna, alltid på samma sätt.
När båda inslagen ligger på den vänstra sidan och den
yttersta varptråden är sänkt, för det inslag som ska kastas i skälet under det föregående inslaget och tvärtom
på den högra sidan, dvs. när båda inslagen ligger på
den högra sidan och den yttersta varptråden är höjd för
det inslag som ska kastas i skälet över det föregående
inslaget.
Avslutning Bind ihop ändarna med en pärlknut, 4 trådar tillsammans, och tvinna 7 cm långa fransar, 2+2
trådar tillsammans. Komplettera fransarnas ändar med
ordentliga pärlknutar och jämna till fransarnas längd
strax under knutarna.
Tvätt- och skötselråd Regelbunden vädring och
dammsugning. Plantvättas med varmt vatten och tvättmedel. Borsta i rändernas riktning. Torka på luftigt
underlag eller häng mattan så att vattnet rinner av i rändernas riktning.
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