
MATTOJUTTUJA 

  

Muistoja menneestä elämästä 
 
Tämä on ensimmäinen mattoni, ja sen 
kutomista olin jo odottanut. Aloitin 
suunnittelun hyvissä ajoin ennen kurssia, 
tarkastelin kyläpaikkojen mattoja ja 
netistä mattokuvia. Elämää nähneet, 
kapeista raidoista koostuvat räsymatot 
kiehtoivat minua. Haalinkin itselleni 
räsykuteita ja räsyiksi leikattavia 
vaatteista siskoltani, kaapeistani ja vähän 
myös kirpputorin ilmaiskoreista. Valikoin 
sopivimmat värit, leikoin ja revin 
loputkin vaatteet kuteiksi ja aloin kutoa. 
Mattoni rakentuu elämän värisistä 
raidoista: tummista, vaaleista, kirkkaista 
ja haaleista. Lähes jokaiseen raitaan 
liittyy muisto. Siellä on vanhat 
lempparipaidat, sukat ja legginsit. On 
ystävältä saadut mekot ja mummin vanha 
liina. On veljen vanhaa paitaa ja mummin 
vanhaa paitaa. Muistoja menneestä 
elämästä.  
 
- Valpu - 



  

Kevättä rinnassa 

Värit ovat ainakin minulle elintärkeitä. 
Synkän syksyn ja talven jälkeen 
huomasin haalivani ympärilleni 
entistäkin enemmän kirkkaita värejä. 
Minut valtasi keväthurma. Niinpä 
leikittelin räsymatossani väreillä ja otin 
sen avulla varaslähdön suomalaisiin 
kesämaisemiin. Mielikuvana 
suunnittelussa käytin perinteistä 
suomalaista järvimaisemaa: sininen 
kimaltava vesi, lämmin aurinko ja 
kirkkaat koivut. 

Kukalliseen kankaaseen liittyy myös 
hyviä muistoja, sillä se toimi koirani 
pentujen petinä vuosia sitten. Aina 
katsoessani kangasta mieleeni tulee 
pentujen pehmeä turkki ja puhdas tuoksu. 
Onneksi jo muuten käyttökelvottomaksi 
kuluneelle kankaalle löytyi nyt uusi 
paikka. 

- Emmi -  



  

Isoäidin varastosta 

Mattoni suunnittelun taustalla oli kuteet. 
Halusin käyttää isoäitini varastosta 
löytyneitä, hänen aikoinaan leikkaamiaan 
matonkuteita tulevaan räsymattooni. 
Suunnitteluni pohjautui siis löydettyihin 
väreihin. Onnekseni värimaailma oli 
laaja, ja silmäni haki vihreitä sävyjä. 
Halusin vihreän ja turvallisen maailman 
kuvattuna mattoon. 

- Hanna - 



 

Eteisenmatto omaan kotiin 
 
En löytänyt kaupasta eteiseen sopivan 
kokoista mattoja, joten tein sellaisen. 
Värit ja tyyli on valittu tilaan sopiviksi. 
Maton tyyli löytyi etsimällä erilaisia 
mattoja netistä. Matto on ekoteko siinä 
mielessä, että pyrin tekemään 
mahdollisimman pitkään käytössä olevan 
maton, jolloin ei tarvitse hankkia uutta ja 
näin vähentää kulutusta. Materiaaleina on 
trikookude ja moppilanka. Sidoksena on 
ripsi. 
 
- Katja - 



 

 

Räsyruudut 
 
Valkoiset seinät kaipasivat kaverikseen 
väriä. Ruutumaton väritys on saanut 
innostuksensa olohuoneen verhoista. 
Kuteet ovat vanhoja vaatteita ja 
lakanoita, loimena kaksinkertainen 12-
säikeinen kalalanka. Kierrehapsut 
kestävät kulutusta, kuten kaksinkertainen 
mattokin. Sidos on kudevahvisteinen 
palttina. 
 
- Kaisa - 



 

 

Boyfriend-matto 
 
Maton idea syntyi viime kesänä 
siivotessani poikaystäväni vaatekaappia. 
Siellä oli viidet parit rikkinäisiä farkkuja, 
joista osa oli hajonnut melkein heti oston 
jälkeen. Halusin hyödyntää farkut, joten 
sain idean kesällä ilmestyneestä Taito-
lehdestä olleista farkkumatoista. Kesällä 
aloin jo leikkaamaan farkkuja 
matonkuteiksi ja lisäksi sain valmiiksi 
leikattua farkkukudetta tädin varastoista. 
Farkkujen lisäksi käytin kuteena vanhoja 
lakanoita, kankaita ja vanhan lumiviitan. 
 
- Anna - 



 

 

Keittiönmatto 
 
Lähtökohtana maton koolle ja 
väritykselle oli keittiön koko ja väritys 
sekä vanha kuviollinen verho. Leikittelin 
matossa liu'uttamalla värejä 
kolmenkuteen tekniikalla sekä 
käyttämällä heittopoimintoja. Kaikki 
kuteet ovat kierrätysmateriaaleja. 
 
- Eeva-Liisa - 



 

 

Keittiönmatto 
 
Koko matto on tehty 
kierrätysmateriaaleista. Värejä on 
liu'utettu kolmella sukkulalla vaihtaen 
kuteiden värejä vaiheittain. Kuteiden 
heittokuvioihin sain idean eräästä kirjasta 
ja muokkasin sitä omaan mattooni 
sopivaksi. Kanttasin maton reunat 
kuteilla. 

- Matilda - 



 

 

Herkkumatto 
 
Muistan, kun minun ollessani pieni, 
meidän mökillä oli mummoni kutoma 
värikäs poppanaliina. Ajattelin silloin 
väriraitojen kuvaavan syötäviä herkkuja, 
kuten ruskean suklaata ja 
vaaleanpunaisen mansikkajäätelöä. 
Muistoni pohjalta kokosin kollaasin 
herkullisista karkkiväreistä. Kollaasin 
pohjalta muodostui mattoni värimaailma 
- ja mars lähdin metsästämään näitä 
herkkuja mattoni kuteiksi kirpparilta ja 
komeroista! 
 
- Kati - 



 

 

Ryijymatto 
 
Minulla oli ajatus siitä, että aamulla 
ensimmäisenä kun nousee ylös, on ihana 
laskea jalat pehmoiselle ja lämpöiselle 
matolle. Lähdin kokeilemaan 
ryijytekniikkaa, jossa ryijynukkana olisi 
fleecekangas. Materiaalin löysin 
kirpputorilta leikkelemällä vanhoja 
mustia fleecepuseroita sekä yhdet 
fleecehousut. 
 
- Eeva-Liisa - 



 

 

Japani-matto 
 
Sain Japanin matkalta ottamastani 
kuvasta idean maton väritykseen ja 
raidoitukseen. 
 
- Vilja - 



 

 

T-paitojen uusi elämä 
 
Vuosien saatossa perheessäni on kertynyt 
runsaasti käytöstä poistuneita 
kauhtuneita, painatuksensa tai värinsä 
menettäneitä t-paitoja ja muita 
trikoovaatteita, joiden kangas on 
periaatteessa ehjää ja käyttökelpoista, 
vaikka vaatteena ne eivät enää menekään. 
Olen jo pitempään miettinyt, miten ne 
hyödyntäisin. Nyt ne päätyivät mm. 
mattoon. 
 
- Jutta - 



 

 

Kesämatto 
 
Maton suunnittelu alkoi väreistä. Matto 
valmistui siskolleni ja siksi työn 
tekeminen ja sen suunnitteleminen on 
varsin tärkeää. Maton raidoitus lähti 
Minnan keittiön kaapeista ja 
hyllypapereista, joissa toistuu 
samanvärinen vihreä kuin paksummissa 
vihreissä raidoissa.  
 
- Marjo - 



  

Farkkumatto 

Keksin, että voisin kutoa maton farkuista, 
kun olin kiertelemässä kirpputorilla. 
Pidän farkusta materiaalina ja se sopii 
hyvin sisustukseenkin. Kudoin farkun 
sekaan trikookudetta, koska pelkästä 
farkusta olisi tullut melko raskas.  

- Henna - 



 

 

Kuteiden lopuista 
 
Tässä työssä on käytetty niitä kuteita mitä 
ensimmäisestä matosta jäi yli sekä 
erilaisia yksittäisiä jämäkeriä sekä pätkiä. 
Työn ideana oli hyödyntää kaikki 
mahdollinen materiaali, jotta 
mahdollisimman vähän kuteita menisi 
hukkaan. 
 
- Vivi -  



 

Kyynärä pohjaa, kortteli raitaa 

Oman räsymattoni suunnitelma sai 
vaikutteita perinteisistä räsymatoista, 
joissa on ”kyynärä pohjaa, kortteli 
raitaa”. Halusin myös tuoda asuntoni 
värimaailmaa mattoon ja yhdistin 
keltaisen ja mustan verhoistani raitoihin 
ja päiväpeittoni harmaan pohjaväriin. 
 
- Minna - 
 



 

Koivun syliin  
- ensimmäinen räsymattoni 
 
Värit mattoon tulivat koivusta. Löysinkin 
kirpputorilta kaksi pussilakanaa, 
mustavalkoraidallinen ja 
vihreäkukallinen, joiden elämä jatkui 
räsymattona. 
 
- Niina K. - 
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