TÄHTI-MAKRAMEEKORISTE
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 16(21) cm + ripustusrengas
Lanka 11(15) m valkoista (51) Paulina-punoskudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 180-190
m) tai 11(15) m valkohopeaa 01H Kimalle-Lilli -ontelokudetta (75 % kierrätyspuuvilla, 25 % muut kuidut, 1 kg
n. 220 m).
Muuta 2 kpl makramee-puurenkaita (koko S), pala vaahtomuovia tai styroxia, sukkapuikko ja virkkauskoukku.
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta renkaan läpi, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni renkaaseen.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuvat 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.
Kohosolmu = KS (kuva 4) Laita rengas ensin tähden alapuolelle ja sakarasta tulevien kahden työlangan
päälle. Tuo vasen työlanka renkaan läpi eteen, vie se
sitten langan vasemmalta puolelta renkaan yläreunan
yli ja taas takakautta renkaan läpi eteen. Kiristä lenkki renkaaseen, pitele sitä sormien välissä paikoillaan ja
tee vielä toinen samanlainen solmu. Kiristä solmut kiinni toisiinsa. Työlanka jää solmujen väliin. Huom. kuvassa solmu tehdään tukilankaan. Renkaaseen se tehdään
samalla tavalla.
Työohje Leikkaa kuteesta 85(105) cm:n pituisia lankoja 12(14) kpl ja solmi ne surmansilmukoilla renkaaseen.
Ota työalustaksi pala paksua vaahtomuovia tai styroxia
ja kiinnitä puurengas sukkapuikolla alustaan (pistä puikko pystysuoraan alustaan ja pujota rengas puikkoon).
Näin voit pyöräyttää rengasta työn edetessä. Tee isompaan hiutaleeseen 4 kerrosta mutta pienempään vain 3
(= 1., 3. ja 4. krs).
1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, toista *-* vielä (5)6 kertaa = (6)7 KTS. Tee seuraavan kerroksen solmut lomittain edellisiin nähden.
2. krs: *Ota kahdesta vierekkäisestä solmusta 2 lankaa ja tee niillä 2 KTS*, toista *-* vielä (5)6 kertaa = (6)7
KTS-ketjua. Huom. Jätä pienimmässä koossa tämä kerros tekemättä.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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3. krs: *Ota solmusta 2 lankaa ja tee niillä 1(2) VSS, ota saman solmun seuraavat 2 lankaa ja tee niillä 1(2) VSS*,
toista *-* vielä 5(6) kertaa = (12)14 VSS-ketjua.
4. krs: Ota vierekkäisistä solmuista 2 lankaa ja tee niillä 2 KTS*, toista *-* vielä (5)6 kertaa = (6)7 KTS-ketjua.
Viimeistely Kiinnitä tähden sakaraan ripustinrengas näin: Ota yhdestä sakarasta 2 keskimmäistä lankaa ja tee molemmilla 1 KS. Kiristä solmu renkaaseen ja päättele langanpäät virkkauskoukulla np:lle, kaksoistasosolmujen sisään. Tasoita lopuksi sakaroiden päät n. 2 cm:n pituisiksi. Voit myös tehdä kuteiden päihin tiukat solmut n. 1,5 cm:n
päähän viimeisestä solmusta ja tasoittaa kuteet sitten solmujen yläpuolelta.
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Kuva 4: KS = kohosolmu vasemmalta oikealle
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