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Laadukkaan maton hankkiminen on erinomainen sijoitus. 
Käsinsolmittu matto tuo kotiin lämpöä, kestää sukupolvelta 
toiselle ja parhaimmillaan ikääntyy erittäin kauniisti. Loiste-
liaiden persialaismattojen monituhatvuotinen käsityötraditio 
elää vahvana; nykyisissä muhkeissa iranilaismatoissa toistu-
vat samat leiskuvat värit ja perinteiset kuviot kuin vuosisatoja 
aiemminkin. 

Huutokauppa Helanderin meklari Mika Sirén on käsinsol-
mittujen mattojen asiantuntija. Hän luennoi aiheesta aina 
toisinaan kuukausihuutokauppojen näyttötilaisuuksien yhtey-
dessä. Luentojen sisällöistä julkaistaan e-kirjoja, joita voi 
ladata Helanderin sivuilta maksutta.

Jos käsinsolmitut matot eivät ole sinulle vielä aivan tuttuja, 
suosittelemme lukemaan ensin e-kirjamme Itämaisten mat-
tojen opas aloittelijalle. Siitä saat helposti havainnollisen 
kuvan esimerkiksi mattojen rakenteesta ja eri solmutyyppien 
eroavaisuuksista.

Hyviä lukuhetkiä!
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Iranin mattoalueet

Iranin tärkeimmät mattoalueet ovat 

• Hamadan

• Keshan

• Isfahan

• Kerman

• Nain

• Qum

• Täbriz

Nimien kirjoitusasuissa esiintyy variaatioita, esimerkiksi ’Keshan’ tavataan 
myös muodossa ’Kashan’ ja ’Keszan’. Tähän julkaisuun on kuitenkin valittu 
se kirjoitusasu, jota käytämme myös huutokauppaluetteloissamme.

Monen mattokaupungin merkittävyys perustuu kaupungin ympäristön pie-
niin kyliin, joissa matonvalmistuksen vuosituhantinen perinne on yhä erit-
täin tärkeä.  
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Mattotyypit

Iranilaiset matot voidaan jakaa neljään ryhmään:

• ateljeematot
• perinteiset matot
• paimentolaismatot
• Hamadan-matot

Tämä julkaisu käsittelee ateljeemattoja. Luennot muista mattotyypeistä 
ovat myös ohjelmassamme. Liity postituslistallemme, niin pidämme sinut 
ajan tasalla tapahtumiemme suhteen!

Materiaalit

Käsinsolmituissa iranilaismatoissa käytetään perinteisiä luonnonmateriaale-
ja: silkkiä, villaa ja puuvillaa. Juhlavimmissa ateljeematoissa loimi eli 
pituussuuntainen lanka on usein silkkiä, laadukkaissa käyttömatoissa voi-
daan loimeksi valita myös villaa tai puuvillaa. Maton vaakasuuntainen 
kudelanka on tavallisesti samaa materiaalia loimen kanssa. Maton solmu-
lanka puolestaan on useimmiten silkkiä tai villaa – puuvillaa solmulankana 
käytetään vain harvoin, ja tällöinkin se tavallisesti käsitellään ulkonäöltään 
silkkiä muistuttavaksi.
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Työvaiheet

Käsinsolmitun maton valmistuminen vaatii valtavaa työpanosta. Jokaisen 
maton tekemiseen osallistuu myös useita eri ammattilaisia.

Etenkin ateljeemattojen osalta mestarin rooli korostuu. Hän suunnittelee 
maton kuvion ja piirtää sen paperille millimetrin tarkasti ohjeeksi kutojalle. 
Hän valitsee myös maton materiaalit sekä projektiinsa sopivan henkilöstön, 
esimerkiksi työnjohtajan, solmijan ja leikkaajan. Mestari myös signeeraa 
valmiin työn. 

Solmija eli kutoja osallistuu mestarin kanssa maton materiaalien valintaan. 
Solmijalla on työn aikana jatkuvasti esillä mestarin tekemä mallipiirros, jota 
hän noudattaa tarkasti. Työskentelytapa edellyttää langan vetämistä voimak-
kaasti alaspäin, minkä vuoksi mattoon jää solmimisvaiheessa melko pitkä 
nukka, joka huolitellaan vasta lopuksi.

Maton viimeistelyssä tarvitaan päärmääjä, leikkaaja ja pesijä. Huolima-
ton viimeistely saattaa tuhota vuodenkin työn, joten on erittäin tärkeää valita 
ammattitaitoiset tekijät. Etenkin nukan leikkaaminen liian syvään tai loimen 
venyminen pesun yhteydessä ovat korjaamattomia vahinkoja.
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Signeeraukset

Mestari tekee valmiiseen tai lähes valmiiseen mattoon signeerauksen, josta 
käyvät ilmi maton suunnittelija, valmistuspaikka ja -aika. Vuosilukuja 
tarkastellessa on hyvä muistaa islamilaisen ja länsimaisen ajanlaskun ero.

Signeerauksen tyypillinen paikka vaihtelee alueittain, mutta tavallisimmin 
se löytyy maton ulomman vastakarvapäädyn kuvioista. Mattoon nimittäin 
muodostuu solmittaessa luonnollinen myötä- ja vastakarva, ja näin ollen 
aivan viimeisenä mattoon tehty signeeraus asettuu vastakarvapäätyyn.

Toisinaan Lähi-Idän matoissa tavataan myös väärennettyjä tai ns. koristesig-
neerauksia.
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Maton laatutekijät

Mitä useammasta säikeestä valmistettua lankaa maton loimessa käytetään, 
sitä harvempaan kudottu matosta tulee. Mitä ohuempi matto on, sitä tiheäm-
pään se on solmittu, sillä harvaan solmitun maton nukkaa ei voi leikata 
kovin lyhyeksi loimen tulematta näkyviin.

Mikäli loimi on paksua, yhdeksänsäikeistä lankaa, 
mattoon tulee noin 500 000 solmua neliömetrille. 
Tällöin maton laatunimitys on 9La eli ‘nola’ (’la’ 
merkitsee ‘kerrosta’ farsin kielellä).

Mikäli loimi muodostuu kolmesta säieparista, sen 
laatunimitys on 6La eli ‘shishla’. Tällaiseen mattoon 
tulee korkeintaan 1 000 000 solmua neliömetrille.

Laadukkaimmissa ohutloimisissa 4La- eli ‘sharla’- 
matoissa on peräti 1 300 000 solmua neliömetriä 
kohti. 

7



. HUUTOKAUPPA HELANDERIN E-KIRJAT .

MIKA SIRÉN 4.4.2018 

Ateljeematot: QUM

Qum-mattoihin on monesti kudottu runsaita figuratiivisia aiheita, kuten 
eläimiä, kasveja ja henkilöhahmoja. Esimerkiksi alla oikealla näkyvään 
mattoon on kuvattu intensiivinen metsästyskohtaus. Työn jälki on tarkkaa, 
sillä maton tiheys on miljoona solmua neliömetrillä. Maton reunoilla näkyy 
myös suosittuja tekstiaiheita. Mattoihin kudotut lainaukset eivät kuiten-
kaan ole peräisin Koraanista, vaan ne ovat useimmiten katkelmia vanhoista 
historiallisista saduista. 

Kuten kaikissa iranilaismatoissa, myös Qum-matoissa on keskimedaljonki 
hyvin tyypillinen aihe (alla vasemmalla). 
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Esimerkkejä Qum-matoista.
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Ateljeematot: ISFAHAN

Isfahan-matoissa suositaan aiheena pääsääntöisesti keskimedaljonkia. Pohja 
on usein vaalea ja siihen yhdistetään tummaa sinistä, voimakasta punaista tai 
aivan maanläheisiä värejä. 

Isfahan-mattojen loimena käytetään silkkiä, solmuna taas erityisen pehmeää 
villaa. Silkki on erittäin vahvaa, joten se mahdollistaa ohuen loimen ja siten 
korkean solmimistiheyden.
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Esimerkkejä Isfahan-matoista.
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Ateljeematot: NAIN

Myös Nain-matoissa suositaan aiheena pääsääntöisesti keskimedaljonkia. 
Nain-matot ovat ateljeematoista vaaleimpia, mutta taustaväriksi saatetaan 
siltikin valita hyvin tummia sinisiä, punaisia, vihreää ja jopa mustaa. 

Isfahan-mattojen tapaan Nain-matot solmitaan tiheästi laadukkaista materi-
aaleista. Nain-matot ovat iranilaisista matoista länsimaissa kaikkein suosi-
tuimpia.
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Esimerkkejä Nain-matoista.
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Ateljeematot: TÄBRIZ

Kuten Isfahan- ja Nain-matoissakin, myös Täbriz-matoissa keskimedaljonki 
on hallitseva. Värit ovat usein okraan ja oranssiin vivahtavia. Matoissa suo-
sitaan myös pyöreitä, soikeita ja aaltoilevareunaisia muotoja.

Täbriz-matoissa käytetään tavallisesti kaikkia kolmea materiaalia: puuvilla-
loimeen solmitaan sekä villaa että silkkiä. Tarkoituksena on tuoda maton 
kuviointi esiin erityisen näyttävällä tavalla.
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Esimerkkejä Täbriz-matoista.
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Ateljeematot: KESHAN

Keshan-mattojen kuviointi jatkaa alueelle tyypillistä mallia. Värit ovat joko 
kirkkaita punaisia ja sinisiä tai vaihtoehtoisesti hyvinkin maanläheisiä. 
Silkistä tiheästi solmitut Keshan-matot ovat erittäin kalliita ja siksi myös 
hyvin harvinaisia. Niiden markkinahinta ylittää helposti jopa 100 000 euroa.
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Esimerkkejä Keshan-matoista.
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Maton hoito

Matto on hyvä imuroida varovasti nukan suuntaisesti. Silkkimatot puhdistu-
vat pölystä pelkällä kevyellä harjauksella. Villa ja puuvilla kestävät tarvit-
taessa vesipesua, mutta maton painon vuoksi on kuitenkin parasta puhdistaa 
ja raikastaa matto lumessa!
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