KUUSI-MAKRAMEEKORISTE
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 14x21 cm + rengas
Lanka 17 m valkoista (51) tai tummanvihreää (61)
Paulina-punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 %
polyesteri, 1 kg = 180-190 m).
Muuta Makramee-puurengas (koko S) ja virkkauskoukku.
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta renkaan läpi, pujota langanpäät lankalenkin 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.
Kohosolmu = KS Tee tukilangan ympärille 2 silmusolmua viistoon (vaakasuuntaan).
Kohosolmu vasemmalta oikealle (kuva 3): Pidä tukilanka oikealla kädellä alaviistossa (vaakatasossa) työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli
ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*,
toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut
kiinni toisiinsa.
Kohosolmu oikealta vasemmalle (kuva 4) Pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa (vaakatasossa) työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista
*-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa = 1 KS.
Työohje Leikkaa 1,4 m:n pituisia lankoja 12 kpl. Ripusta puurengas apulangalla työskentelykorkeudelle ja solmi
siihen surmansilmukoilla 2 lankaa.
1. krs: Tee 1 KTS. Aloita sitten lankojen lisäykset solmun molemmille puolille.
2. krs: Lisää molempiin reunoihin yhdet langat näin: Ota solmun vasemmat 2 lankaa, pujota uusi lanka puolivälistä
oikean solmulangan yli ja vasemman ali (kuvat 5A ja 5B). Tee sitten uudella langalla 1 KTS = 2 KTS.
3. krs: Lisää molempiin reunoihin taas yhdet langat kuten 2. krs:lla ja tee niiden väliin 1 KTS = 3 KTS.
4. krs: Jätä molemmissa reunoissa 2 lankaa odottamaan ja tee 2 KTS.
5. krs: Jätä molemmissa reunoissa 4 lankaa odottamaan ja tee 1 KTS.
6. krs (1. oksan kohosolmurivi): Ota vasemmasta reunasta 1. lanka tukilangaksi ja tee siihen 3 KS alaviistoon
oikealta vasemmalle. Tee oikeaan reunaan vastaavasti 3 KS vasemmalta oikealle. Nosta sitten molempien oksien
kärjistä 2 lankaa ylös odottamaan. Näiden keskelle jää 8 työlankaa.
7. krs: Tee 2 KTS.
8. krs: Lisää molempiin reunoihin yhdet langat kuten 2. krs:lla ja tee niiden väliin 1 KTS = 3 KTS.
9. krs: Lisää molempiin reunoihin yhdet langat ja tee niiden väliin 2 KTS = 4 KTS.
10. krs: Lisää molempiin reunoihin yhdet langat ja tee niiden väliin 3 KTS = 5 KTS.
11. krs: Jätä molemmissa reunoissa 2 lankaa odottamaan ja tee 4 KTS.
12. krs: Jätä molemmissa reunoissa 4 lankaa odottamaan ja tee 3 KTS.
13. krs: Jätä molemmissa reunoissa 6 lankaa odottamaan ja tee 2 KTS.
14. krs (2. oksan kohosolmurivi): Ota vasemmasta reunasta 1. lanka tukilangaksi ja tee siihen 6 KS vasemmalta
oikealle. Tee oikeaan reunaan 6 KS vastaavasti oikealta vasemmalle. Tee vielä molempien tukilankojen ympärille 6
KS vaakatasoon kohti kuusen keskikohtaa.
Viimeistely Päättele alemman oksan tukilangat virkkauskoukulla np:lle. Tasoita molempien oksien hapsut.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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