MAKRAMEELAUKKU
Malli Sofia Katajala/Suuri Käsityö -lehti 6-7/2017
Koko korkeus 20 cm + hapsut
Lanka 250 g beigeä (12) Minimop-lankaa (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, n. 0,7 kg/ rulla).
Muuta sakset, mittanauha ja silmäneula.
Aloitussolmu (kuva 1) Kiinnitä vaakasuora sydänlanka teipillä tai nuppineuloilla alustaan. Taita solmeilulanka kaksinkerroin, vie se sydänlangan ali, käännä lenkki
sydänlangan edestä alas, pujota hännät lenkistä ja kiristä solmu.
Silmusolmu (kuvat 2-3) Tuo vasen lanka muiden lankojen päälle vaakasuoraan = pohjalanka (kuva 2). Solmi muilla langoilla silmusolmut pohjalangan ympäri. Tee
solmut vasemmalta oikealle näin:
Vie pohjalangan alta tuleva solmeilulanka pohjalangan
yli ja pujota sen pää vasemmalle syntyneestä lenkistä
(kuva 3). Pidä pohjalanka suorana ja kiristä solmeilulanka solmuksi sen ympärille.
Kaksoistasosolmu (kuva 4-5) Kaksoistasosolmussa
on kaksi vaihetta. Tee solmu neljällä langalla. Keskimmäiset langat kulkevat suorana ja solmu tehdään reunimmaisilla langoilla. 1. vaihe: Vie vasen lanka kahden
keskilangan yli ja sitten oikean langan ali. Vie sitten oikea lanka kahden keskilangan ali ja pujota se vasemman langan ja keskilankojen välistä niin, että syntyy solmu (kuva 4). Kiristä solmu. 2. vaihe: Tee toinen solmu
niin, että viet oikean langan kahden keskilangan yli ja
vasemman langan ali. Vie sitten vasen lanka kahden
keskilangan ali ja pujota oikeanpuoleisesta lenkistä (kuva 5) ja kiristä solmu.
Työohje Leikkaa laukun yhtä kappaletta varten 30 cm:n pituinen sydänlanka ja 2 m:n pituisia solmeilulankoja 32
kpl. Leikkaa laukun toista kappaletta varten samanlaiset langat. Tee vaakasuoraan sydänlankaan ensin aloitussolmut ja solmi sitten 1 rivi silmusolmuja. Tee sitten kaksoistasosolmuverkkoa. Tee 1. kaksoistasosolmurivi kaikilla langoilla mutta jätä 2. rivillä molemmista reunoista kaksi reunimmaista lankaa lepäämään (kuva 6). Ota 3. rivillä taas
kaikki langat työhön, jolloin solmut asettuvat lomittain. Tee kaksoistasosolmuja yhteensä 8 riviä (huom. kuvassa 3
riviä).
Tee sitten salmiakkikuvioita solmimalla silmusolmuja viistosti työn päälle asetettujen pohjalankojen ympärille. Solmi
vasemmalta oikealle laskeutuvan pohjalangan ympärille silmusolmut vasemmalta oikealle ja sitten oikealta vasemmalle laskeutuvan langan ympärille oikealta vasemmalle. Kiepauta lopuksi pohjalangat ristiin kulmien keskellä (kuva 7), jolloin työhön ei tule reikiä. Tee sitten silmusolmuja pohjalankojen ympärille toiseen suuntaan eli lankojen risteyskohdan keskeltä kohti reunoja (kuva 8).
Kassiin tulee 3 salmiakkikuviota vierekkäin. Solmi reunimmaiset salmiakit 20 langalla (10 lankaa/sivu) ja keskimmäinen kuvio 24 langalla (12 lankaa/sivu). Solmi kaikilla langoilla ensin 3 kokonaista salmiakkiriviä. Tee sitten reunimmaisten lankojen keskimmäisillä langoilla yhdet viistot sivut ja keskimmäisillä langoilla kokonainen salmiakki,
jolloin alareunaan muodostuu yhtenäinen silmusolmukulma.
Tee vielä 3 kerrosta kaksoistasosolmuverkkoa ja loppuun viistot silmusolmurivit, toinen reuna vasemmalta ja toinen
oikealta laskeutuvan pohjalangan ympärille. Tee toinen samanlainen kappale
Olkahihna Leikkaa olkahihnaa varten 1,5 m:n ja 4 m:n pituisia lankoja 2 kpl. Solmi pitkillä langoilla tasosolmuja lyhyiden lankojen ympäri toistamalla kaksoistasosolmun ensimmäistä vaihetta. Tee hihnasta noin 120 cm:n pituinen.
Viimeistely Ompele sivureunat ja pohjat yhteen käyttäen moppilangan kahta säiettä. Tasoita hapsut 15 cm pituisiksi. Ompele lopuksi olkahihnan päät laukun yläreunaan, sivusaumojen sisäpuolelle.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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