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TANHU-MATTO

Malli Lankava Oy, Jennika Jokinen
Koko n. 75x200 cm
Sidos ruusukas ja palttina
Loimi/m 90 g valkaisematonta (1) Lankava Oy:n 
15-säikeistä kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15.
● leveys 83,5 cm
● tiheys 2 l/cm
● kaide 20/1
● lankaluku 167+2

Pohjakude/matto 1,1 kg valkaisematonta (2), 0,4 kg 
vaaleanharmaata (16), 0,3 kg mustaa (20) ja 0,3 kg 
tummanharmaata (17) Lankavan Lilli-ontelokudetta (80 
% kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja). 
Kuviokude/matto 0,5 kg harmaata (17) ja 0,4 kg val-
kaisematonta (2) Lankavan Paula-punoskudetta (80 % 
puuvilla, 20 % polyesteri).

Kuteen tiheys 3 l/cm
Kudontaohje Vahvista reunalangat. Kastele ja kuivaa 
ontelokudevyyhdit ennen kutomista. Kudo ja pujotte-
le palttinapohjalle erilaisia kuvioraitoja ohjeen ja poljen-
nan mukaan. Huom. Poljentaan on merkitty 1. kuvion 
poljenta kokonaan mutta 2.-6. kuvioista vain kuvioku-
teet. Heitä jokaisen kuviokuteen jälkeen 1 palttinakude 
ja huomioi palttinan oikea jatkuminen.
Kudo ensin maton alkuun ja loppuun 6 kalalankaa palt-
tinapolkusilla. Kudo 6 cm palttinaa mustalla Lilli-ont-
elokuteella. Kudo 1 valkaisematon Paula-punoskude 
poljentaohjeen mukaan ja jatka 2 cm palttinaa mustal-
la. Kudo 1. kuvio v:tomalla Lillillä ja harmaalla Paulal-
la poljentaohjeen mukaan (toista poljennan mallikerta 
3 kertaa). Kudo 6 cm palttinaa v:tomalla, 2 cm mustalla ja 2 cm vaaleanharmaalla Lillillä. Jatka kutomalla 2. kuvio 
v.harmaalla Lillillä ja v:tomalla Paulalla poljentaohjeen mukaan. Kudo 2 cm palttinaa v.harmaalla, 2 cm mustalla, 8 
cm v:tomalla ja 2 cm t.harmaalla. Jatka kutomalla 3. kuvio t.harmaalla Lillillä ja v:tomalla Paulalla poljentaohjeen 
mukaan. Kudo 2 cm palttinaa t.harmaalla, 8 cm v:tomalla ja 1,5 cm v.harmaalla Lillillä. Tee sitten yhden kuteen ku-
viorioraita poljentaohjeen mukaan v:tomalla Paulalla ja kudo 2,5 cm palttinaa v.harmaalla Lillillä. Jatka kutomalla 4. 
kuvio v.harmaalla Lillillä ja v:tomalla Paulalla poljentaohjeen mukaan. Kudo 2,5 cm palttinaa v.harmaalla ja tee taas 
yhden kuteen kuvioraita kuten edellä. Kudo 1,5 cm palttinaa v.harmaalla ja 4 cm v:tomalla Lillillä. Jatka kutomalla 
5. kuvio poljentaohjeen mukaan v:tomalla Lillillä ja harmaalla Paulalla (toista poljennan mallikerta 3 kertaa). Kudo 
4 cm palttinaa v:tomalla, 2 cm mustalla ja 5 cm t.harmaalla Lillillä. Jatka kutomalla 6. kuvio poljentaohjeen mukaan 
t.harmaalla Lillillä ja v:tomalla Paulalla. Peilaa raidoitus P-kirjaimella merkitystä kohdasta kohdasta takaisin alkuun 
(= kuviopolkuset 4, 5, 6 jne).

Viimeistely Solmi maton päihin 2 langan hevosenhäntäsolmut. Palmikoi hapsut: ota 3 hapsua ja tee n. 10 cm pitui-
nen palmikko. Tee palmikon päähän tiukka hevosenhäntäsolmu. Tasoita lopuksi palmikoiden päät.

Hoito- ja pesuohje Säännöllinen imurointi ja tuuletus. Tasopesu pyykinpesuaineella. Anna maton vettyä kunnol-
la lämpimässä vedessä. Sekoita pesuaine kuumaan veteen. Levitä pesuliosta matolle ja harjaa pehmeällä harjal-
la kuteen suuntaan. Pese toinen puoli samoin. Huuhtele runsaalla vedellä ja ripusta kuivumaan niin, että vesi valuu 
raitojen suuntaan. Huom. jos käytät mäntysaippuaa mattojen pesuun, huuhtele matot huolellisesti kuumalla vedellä.
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= musta Lilli
= v:ton Paula (kuviokude)
= v:ton Lilli
= harmaa Paula (kuviokude)
= vaaleanharmaa Lilli
= tummanharmaa Lilli
= poljenta peilautuu takaisin alkuun

Poljennan merkit:


