MAKRAMEETYYNY
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko n. 45x45 cm
Lanka 0,9 kg luonnonvalkoista (52) Chunkymop-lankaa
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g = n. 235 m)
Muuta ontto verhotanko (alumiini), neula ja ompelulankaa.
Surmansilmukka (kuva 1): Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2): Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea
lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi
eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Vuorotteleva silmusolmu = VSS (kuva 3): Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasen lanka etukautta oikean taakse ja
siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu.
2. vaihe: Vie oikea lanka etukautta vasemman taakse
ja siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu.
Työohje Leikkaa langasta 3,8 m:n pituisia lankoja 80
kpl. Taita langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla tankoon. Tasoita langat 85 cm:n työleveyteen. Aloita solmeilu ja tee lomittaisia kaksoistasosolmuja. Tee 1.
solmukerros n. 15 cm:n etäisyydelle tangosta.
1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 2 KTS*, toista *-* krs loppuun = 40 KTS.
2. krs: Ota ensimmäiset 2 lankaa ja tee niillä 2 VSS, *ota 4 lankaa ja tee niillä 2 KTS*, toista *-* ja tee viimeisillä
kahdella langalla 2 VSS.
Toista 1.-2. krs:ia vielä 11 kertaa ja tee loppuun vielä 1. krs = 25 krs.
Viimeistely Poista tanko ja leikkaa lankalenkit auki tyynyn hapsuiksi. Taita kappale leveyssuunnassa kahtia ja
ompele avoimet sivut yhteen silmusolmujen kohdalta. Sulje tyynyn pää kääresolmuilla (kuva 4) näin: Leikkaa 30
cm:n mittaisia lisälankoja 40 kpl (= 20 kpl/pääty). Ota yhteen nippuun 8 hapsulankaa (= 4 lankaa kappaleen yläpuolelta ja 4 alapuolelta). Vyötä nippu lisälangalla näin: Taita lisälangan toisesta päästä 5 cm kaksin kerroin ja laita
taite hapsunipun päälle niin, että lenkki jää nipun yläosaan. Ota langan pidempi pää ja kierrä lankaa 6 kertaa hapsunipun ympäri alhaalta ylös niin, että lenkki jää näkyviin vyötteen yläosaan ja langan lyhyempi pää alaosaan. Vie
sitten kieputettu lanka lenkin läpi, vedä lyhyen langan päästä, kunnes taite ja lanka jäävät piiloon vyötteen sisälle.
Lyhennä lisälangan molemmat päät. Laita sisätyyny päällisen väliin ja sulje toinen pääty samoin. Tasoita lopuksi
hapsut.
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