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- HUUTOKAUPPA HELANDER - 

Tämän E-kirjan on julkaissut: 



Sisältö: 

1.  Mattotyypit & mattojen valmistusmaat 

2.  Mistä tunnistan aidon maton?  

3.  Mattojen materiaalit, kuvioinnit, 
värjäystekniikat & solmutyypit 

4.  Miten huollan mattoani? 

5.  Maton ostamisen ABC 

 



Mattotyypit & 
valmistusmaat 

1. 



Mikä on itämainen 
matto? 

¡  Tiukimman käsitteen mukaan itämaisiksi 

matoiksi lasketaan vain tietyissä maissa 

valmistetut, käsinsolmitut matot.   

¡  Käsinsolmituilla matoilla on alunperin 

viitattu Iranissa tehtyihin, 

käsinsolmittuihin mattoihin, joita kutsuttiin 

nimellä ”Persian” Rugs. (Iran= entinen 

Persia) 



Käsinsolmittujen mattojen 
valmistusmaat 

Takjiksitan 

Kazakhstan   
 

Pakistan 

Tiibet 

Nepal 

Iran (entinen 
Persia)  
 

Turkki  

Kiina  

Intia  

Turkmenistan  



Turkki:  
-Medina 

Iran: 
-Heritz 
-Tabris 
-Eiljer 

-Dubba 
-
Gabbeh 
 

Marokko: 
-Kelim 

Nepal & 
Tiibet: 

-Sunrise 
-Hemisphere 
-Trypitc   

-Wisdom 

Intia: 
-Kashmir 
-New 
Delhi 
-Jaipur 
-Agra 
 

Turkmenistan 
& Taijikistan:  

-Maghreb 
-Karak Kiina: -Imperial 

          -Dynasty 1 

Kazakhstan  

Pakistan: 



Mistä 
tunnistan 
käsinsolmitun 
maton? 

2. 



Katso näitä asioita  
 

¡  Pärmäys 

¡  Hapsut 

¡  Tausta 



Konematto edestä Käsinsolmittu matto 
edestä 

Konematto takaa 
Käsinsolmittu matto 

takaa 



MITÄ EROA ON 
KÄSINSOLMITULLA JA 

TEHDASVALMISTEISELLA 
MATOLLA? 

TEHDAS- eli 
KONEMATTO 

¡  Valmistettu nykyään 
usein keinokuiduista 

¡  Kemiallisesti värjätty 

¡  Suora 

¡  Virheetön 

¡  60- ja 70-luvulla 
tehdasmatoissa 
käytetty villa oli 
parempi laatuista kuin 
joissain käsinsolmituissa 
matoissa 

¡  ”Kuollut” 

KÄSINSOLMITTU 
MATTO 

¡  Valmistettu 

laadukkaista 

materiaaleista 

¡  Käsin värjätty 

¡  Yksilöllinen 

¡  Käsintehty alan 

kouluttautuneiden 

suunnittelijoiden sekä 

kutojien toimesta. 



Tiesitkö? 

¡  Konematto saattaa olla tehty 

materiaaleista kuten polypropyleeni, 

nylon tai polyesteri.  

¡ Matot kuumakäsitellään, jotta niiden 

nukka säilyttäisi muotonsa.  

¡ Maton kuvioinnista voi päätellä, missä 

matto on tehty. 



Mattojen 
materiaalit, 
kuvioinnit, 
värjäystekniikat  
& solmutyypit 

3. 



MATERIAALIT 

NUKKA 

¡  Villaa 

¡  Silkkiä 

¡  Muut 

materiaalit 

 

KUDE 

¡  Puuvillaa 

¡  Villaa 

LOIMI 

¡  Puuvillaa 

¡  Villaa 



MATTOJEN 
VÄRJÄYS 

¡  Kemiallinen väri (80% itämaisista 

matoista ja yli 95% kelim matoista on 

kemiallisesti värjättyjä) 

¡  Kasvisväri (vaatii enemmän taitoa 

tekijältään) 

¡ Värjäämättömät matot 

Tiesitkö? 

Jokaisessa käsinsolmitussa matossa on 
käytetty 15-25 eri värisävyä. 



Maton värien merkitys 

Vihreä 

Profeetta Mohammedin pyhä väri – käytetään säästäen 
alueilla joissa todennäköisesti kävellään vähiten. Toivon, 
uudistumisen, elämän ja kevään symboli. 

Punainen 
Kauneuden, terveyden, rohkeuden, onnen, ilon ja 
uskon (ei uskovaisuus) merkki 

Sininen 
Voiman / vallan sekä itsenäisyyden symboli – Vihjaus 
kuoleman jälkeisestä elämästä  

Oranssi Inhimillisyys ja hurskaus  

Keltainen Aurinko, ilo sekä elämä 

Valkoinen Viattomuus, puhtaus, siisteys 

Musta 
Esiintyy yleensä vain maton reunoissa. Symboloi suremista, 
surua ja tuhoa.  

Kulta Voima, valta sekä vauraus 

Ruskea Hedelmällisyys 



 
Käsinsolmitun maton 

pääsolmutyypit 

Symmetrinen 
Turkkilainen solmu 

(Ghiordes) 

Epäsymmetrinen 
Persialainen solmu 

(Shena) 

Solm
u 



Persialaisen solmutyypin 
erilaiset kudontatavat 

Tapa 1: Kahden tason 
solmu Tapa 2 



KUDOTUT MATOT 

Kudottuja mattoja on tehty useilla eri alueilla jo tuhansien vuosien 
ajan. Maton kuvio syntyy värjätyistä kuteista. Kudotuissa matoissa 
ei ole solmuja vaan kude kudotaan yllä olevan kuvan mukaisesti 

maton loimeen. Kudotut matot ovat yleensä käsinsolmittuja 
mattoja edullisempia ja kevyempiä mutta huomattavasti 

lyhytikäisempiä. 



Värin vaihtaminen 
kudotussa matossa. 

Yleisimmät tavat 



Käsinsolmittu 
matto 

Persialainen 
solmu 

Loimilanka 
yhdessä 

tasossa (jokainen 
solmu näkyy 

kahdesti) 

Loimilanka 
kahdessa 
tasossa  

(jokainen solmu 
näkyy yhden 

kerran) 

Avoin 
selkäpuoli 

Suljettu 
selkäpuoli 

Turkkilainen 
solmu 

Loimilanka 
yhdessä 
tasossa 

(jokainen solmu 
näkyy kahdesti) 

Loimilanka 
kahdessa 
tasossa 

 (jokainen solmu 
näkyy yhden 

kerran) 



Turkkilaisen ja 
Persialaisen solmun 

käyttäminen 
maantieteellisesti 

TURKKILAISEN 
SOLMUN ALUE 

PERSIALAISEN 
SOLMUN ALUE 

Pallojen läntisellä puolella (vasemmalla) on turkkilaisen 
solmun alue. Itään (oikealle) palloista on persialaisen 
solmun alue. Mattojen solmuista voi siis päätellä jo jotain 
maton alkuperämaasta.  



MATTOJEN KUVIOINTI 

¡  Itämaisissa matoissa käytetään runsaasti erilaisia 
kuviointeja ja symboleja. 

¡ Aiheet tulevat luonnosta ja usein matoissa näkee 
eläimiä, kasvillisuutta yms. 

¡ Mattojen kuvioinnit eivät suinkaan ole 
sattumanvaraisia, vaan niillä on lähes aina jokin 
symboli. Aivan kuten matoissa käytetyillä väreilläkin. 

¡  Jokainen kuviointi kertoo tarinaa.  

¡  Kuvioinnista voi myös päätellä, missä päin maailmaa 
matto on tehty. 

¡ Mattojen kuvioinnit pohjautuvat vuosisatoja 
vanhoihin perinteisiin. 



Ruusu (valkoinen: 
viattomuus. 

Punainen: mysteeri, 
intohimo) 

Sypressi  
(uudelleen 
syntyminen, 

tyyneys)  

Tulppaani  
(menestys, vauraus) 

Lehti  
(loputon uudistuminen) 

Hyasintti  
(uudistuminen) 

Paisley  
(liekki, universumi) 

Kampa  
(siisteys, hygienia) 

Timantti  
(nainen. Kaksi 

timanttia: nainen ja 
mies) 

Herati  
(lampi, 

”vesipuutarha”) 

Numerot  
(päivämääriä + aikoja) 

Amuletti  
(karkottaa / 

vääristää pahan 
silmän näön) 

Kannu  
(puhdistaminen) 

Risti (usko) 

Käsi  
(rukous matossa) 

Mirhab 
(paratiisin portti) 

Tähdet 
(hengellisyys, hyvä 

onni) 

Granaattiomena 
(hedelmällisyys) 



Kauris 
(hyvinvoint

i) 

Leijona 
(voitto) 

Kurki 
(pitkäikäisy

ys) 

Ankka 
(uskollinen 
avioliitto) 

Kameli 
(vauraus) 

Rapu 
(näkymätön 

viisaus) 

Norsu 
(voima/valta) 

Perhonen 
(onnellisuus) 

Riikinkukk
o 

(Jumalainen 
suojelus) 

Hevonen 
(nopeus) 

Kyyhky 
(rauha) 

Tarantella 
(pahan 
onnen 

karkottaja) 

Feeniks 
(keisarinna) 

Kala 
(vauraus 
+runsaus) 

Lepakk
o (onni) 

Koira 
(pyhien 

paikkojen 
suojelija) 

Lohikäär
me 

(keisari) 

Pukki 
(naisen 

hedelmällisyys) 

Uros hirvi 
(miehen 

hedelmällisyys) 

ELÄIMET 

Oheisen taulukon kautta 
saat selville mitä erilaiset 
eläimet symboloivat 
itämaisissa matoissa. 
Muistathan, että oheiset 
kuvat eivät vastaa 
mattojen eläinkuviointeja, 
jotka ovat yleensä melko 
luovia eivätkä lähellekään 
näin realistisia.  



Kuviointi ja sen 
symboliikka 

 

 

<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/
fhY2j0xny_4" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>  

 

https://youtu.be/fhY2j0xny_4 



Maton 
huoltamisen 
ABC 

4. 



Ota huomioon nämä 
asiat huoltaessasi 

mattoa 

¡  Imuroi matto aina kummaltakin puolelta, ensin nurjalta 

puolelta ja vasta sen jälkeen nukkapuolelta. 

¡  Vie matto hankeen talvella. 

¡  Jos peset mattoa vedellä, ÄLÄ laita sitä roikkumaan. 

Huomioi myös, että suurimassa osassa matoista on 

käytetty villaa. Mikäli ripustat maton sen loimilangat 

venyvät ja matto menettää muotonsa eli se on 

käytännössä pilalla. 

¡  Silkkimattoja EI saa pestä vedellä. 

¡  Vie likainen tai rikkinäinen matto asiantuntijalle. 

¡  Älä vie käsintehtyjä mattoja kuin luotettavaan 

pesulaan. 



Maton 
ostamisen 
ABC 

5. 



11 Asiaa jotka Sinun 
tulisi huomioida mattoa 

ostaessa 
1.  Osta aina se matto mistä itse pidät! 

2.  Kudontatekniikka (Käsinsolmittu vs. Konematto) 

3.  Älä koskaan osta mattoa kiertävältä kauppiaalta  

4.  Jos ostat maton ulkomailta älä päästä sitä silmistäsi, 
”pakkaus vaiheessa” matto voi vaihtua. 

5.  Myyjän luotettavuus 

6.  Materiaalien laatu  

7.  Värjäysaineet  

8.  Solmutiheys 

9.  Nukan pituus (mitä ohuempi matto, sen rikkaampi 
”Mies”) 

10.  Kudonnan laatu (symmetria kuvion koossa, kuvassa 
sekä solmuissa) 

11.  Design ja kuviosuunnittelu 

12.  Ikä 


