
KIRJOVIRKATTU MATTO

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Niina Filander.
KOKO: 80x156 cm.
KUDE: 1,8 kg lehmuksenvihreää ja 2 kg vaniljaa Lappajär-
ven Värjäämön Luomu Pikku-Ella -ontelokudetta (100 % 
luomupuuvilla, 1 kg = n. 300 m).
VIRKKAUSKOUKKU: 7 mm tai käsialan mukaan.
TIHEYS: 11 s ja 9 krs = 10 cm. 
KIRJOVIRKKAUS: Virkkaa kiinteitä silmukoita tasona 
kahdella värillä ruutupiirrosten mukaan. Kuljeta toista vä-
riä silmukoiden sisällä koko työn ajan mutta jätä se aina 
krs:n lopussa yhden silmukan päähän reunasta. Virkkaa 
kerrosten alkuun aina 1 kjs, ota sitten vihreä kude mukaan, 
virkkaa 1 ks ja vihreä kude samalla s:n sisään. Tee värin-
vaihto aina kiinteän silmukan lopussa näin: Vie koukku s:n 
läpi, ota kude koukulle ja vedä se läpi, ota toinen kudeväri 
ja vedä se koukulla olevien kahden s:n läpi. Pidä molem-
mat langat samalla kireydellä koko työn ajan. Huom. Maton 
painon kasvaessa käsiala muuttuu helposti tiiviimmäksi ja 
matto kapenee. Levitä matto aina välillä lattialle ja tarkista 
leveys. 

TYÖOHJE: Virkkaa vaniljalla aloitusketjuun 86 kjs. 
1. krs (op): Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan (koukulla olevaa ei 
lasketa), ota mukaan lehmuksenvihreä kude, virkkaa vanil-
jalla 1 ks jokaiseen s:aan niin, että vihreä kude jää samalla 
silmukoiden sisään. Virkkaa kerroksen viimeinen silmukka 
ilman vihreää kudetta ja jätä se taakse, käänny (vihreä 
kude on nyt työn edessä).
2. krs: Virkkaa vaniljalla 1 kjs ja 1 ks (vihreä kude jää 
samalla s:n sisään) ja tee värinvaihto ks:n lopussa. Jatka 
näin: *3 ks vihreällä, 4 ks vaniljalla, 7 ks vihreällä, 4 ks 
vaniljalla, 2 ks vihreällä*, toista *-* vielä 3 kertaa ja virkkaa 
loppuun 1 ks vihreällä, 2 ks vaniljalla mutta näistä jälkim-
mäinen ilman vihreää kudetta ja käänny (vihreä kude jää 
työn taakse). 
Virkkaa kaikki krs:t vastaavasti ruutupiirroksen mukaan ja 
toista 2.-14. krs:ia 10 kertaa. Virkkaa vielä 2.-10. krs:t ja 
lopuksi 1. krs vaniljalla kuten maton alussa. 

VIIMEISTELY: Päättele kuteet silmukoiden sisään ja höyry-
tä valmis matto nurjalta.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö 
Oy, 040-838 5449, www.filona.fi
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